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

B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes orais. LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social. 

LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. 

LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. 

B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entoación 
adecuada.

LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á
súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

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

LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos). 

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos 
lidos. 

LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, 
presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e 
a intención. 

B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para a procura e tratamento da información. LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma. 

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

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias,
textos literarios, folletos informativos e literarios, narracións, textos 
científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, 
normas, solicitudes, …

B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes 
temas da área. 

LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte 
papel e informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo 
información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan 
de traballo e expresando conclusións.

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento 
crítico que impida discriminacións e prexuízos. 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións 
argumentadas e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 
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B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as súas producións. 

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear 
táboas e gráficas. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e 
significado das palabras e campos semánticos), así coma as regras de 
ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

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

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

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

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou 
en verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas,
cancións, e fragmentos teatrais. 

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Rexistro de participación. 
 Rexistro de presentación de actividades.
 Calidade de actividades.
 Corrección das actividades propostas polo profesorado
 Puntuación de corrección dos deberes.
 Escala de claridade na exposición, selección, ... de ideas 

(principais, secundarias).
 Elaboración de informes.
 Seguimento das indicacións do profesorado.

Instrumentos:
• Exames, ditados, controis diarios, fichas de repaso, redaccións.
• Lecturas compartidas, lectura cooperativa.
• Exposicións, presentacións, faladoiros.
• Traballo de investigacións.
• Construción de modelos de actividades.
• Enquisas. 
• Probas de lectura.
• Mapas.
• Caderno do alumnado.

Cualificación
final

Para o 
cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria,
farase  a  media  da  primeira  e  da  segunda  avaliación  e  a  esa  media
sumaráselle, se é o caso, a bonificación polo traballo realizado dende o
20 de abril (Ver Comunicado Familias 6). 

O bonus calcularase segundo este baremo:
– Valoración  dos  traballos  do  alumno cun SUFICIENTE:  sumarase

0,25 puntos á media calculada.
– Valoración dos traballos do alumno cun BEN: sumarase 0,5 puntos

á media calculada.
– Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75

punto á media calculada.
– Valoración  dos  traballos  do  alumno  cun  SOBRESALIENTE:

sumarase 1 punto á media calculada.
– Os traballos refírense a: actividades de recuperacio n,  repaso,
reforzo e, no seu caso, ampliacio n que se desenvolveran dende o 20

Cualificación
final  do
alumnado

=
50%* Nota
1ª
avaliación

+ 50%* Nota 
2ª avaliación

+ 1punto
actividades 



de abril de 2020 co fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes e
competencias imprescindibles de cada materia.

Proba
extraordinaria de

setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

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

Actividades

Os  traballos  da  3ª  avaliación  refírense  a:   actividades  de
recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso,  ampliación
desenvolvidas dende o 20 de abril de 2020 co fin de que o
alumnado  adquira  as  aprendizaxes  e  competencias
imprescindibles de cada materia.

1. Rutinas de pensamento.
2. Lectura de textos explicativos e resposta escrita de preguntas.
3. Lectura comprensiva.
4. Realización de comentarios literarios.
5. Visionado de vídeos.
6. Elaboración  de  esquemas,  gráficos,  mapas  conceptuais,

resumos,  mapas mentais, táboas,… 
7. Actividades  interactivas  JClic,  kahoot,   Edpuzzle,   Escape

room... 
8. Enquisas, cuestionarios, tests.
9. Prácticas  baseadas  en  problemas,  (aprendizaxe  por

simulación),  cazatesouros,  xogos  de  pistas,  de  indagación,
etc.

10. Análise de textos.
11. Comentario guiado de textos.
12. Elaboración de fragmentos xornalísticos, publicitarios, ...
13. Audición de textos.
14. Creación de textos. 
15. Lectura comprensiva e guiada de textos.
16. Consulta de dicionario visual.
17. Revisión da ortografía.
18. Traballo de investigación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece
Internet  e  permite,  en  entornos  virtuais,  a  teleformación,
titorización  e  seguimento  do  alumnado,  promóvese  a
realización de tarefas  de traballo  individual  que favoreza a
aprendizaxe,  foméntase a organización e a  planificación do
estudo e procúrase a consulta de dúbidas e o intercambio de
información.

• Créase  un  entorno  educativo  flexible,  intuitivo e  amigable,
onde o alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e
ademais, comparta experiencias. Así, organízase a adaptación
de materiais didácticos á Rede e o seguimento dos alumnos  a
través  da   intercomunicación;  adáptanse  as  distintas
ferramentas  que  ofrece  a  plataforma  Educamos  para
alumnado  e  familias  e  facilítase  ao  alumnado  o  acceso  a
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material  didáctico  dinámico  e  interactivo  e  o  contacto  co
profesorado e os compañeiros do curso. 

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da
plataforma Educamos.

• Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as
familias manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos
escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio
entre  eles  e  o  profesorado.  No  caso  dos  correos,  o  máis
sinxelo é premer na man “Gústame”, que se entenderá como
“recibido”.

• Especial  seguimento entre  o  alumnado  que  ten  pendente
algún trimestre ou algunha materia, sendo somos conscientes
das  dificultades  que  presentan  algunhas  familias  por
circunstancias diversas.

• Coordinación e estreita colaboración entre o profesorado e o
equipo de orientación con especial atención ao alumnado con
necesidade específica de apoio educativo.

• A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo
as familias,  enviaranse as tarefas con periodicidade semanal.
Así, o primeiro día da clase de cada materia e a primeira hora,
cada  profesor  indicará  as  actividades  que  os  estudantes
deberán realizar  durante  toda a  semana pautando aquelas
que se deben facer cada día. 

• Durante  a  semana,  o  profesorado  irá  recibindo  todas  as
tarefas  enviadas  e  estará  pendente  de  devolucións,
correccións, dúbidas, consultas, informacións, ...

• Emprego da axenda escolar e/ou o apartado “A miña axenda”
da plataforma Educamos como medio  de organización das
actividades  e  autorregulación  da  aprendizaxe:  planificación
semanal e diaria do traballo.

• Realizaranse  titorías  online  para  manter  un  bo  estado
emocional entre o alumnado.

• Proporciónase a todas as familias e ao alumnado (dende  6º
EP)  o acceso ao servizo da plataforma Educamos.

• Compróbase a conectividade de escolares e familias. 
• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con

medios pero sen resposta ás tarefas,  os titores póñense en
contacto  frecuente  coas  familias  para  lles  facer  un
recordatorio  sobre  a  necesidade  de  ter  unha  actitude
participativa.

• Reflexión e análise do profesorado sobre o proceso seguido a
partir  da  intercomunicación  coas  familias  e  o  alumnado  e
posterior reaxuste da práctica docente.

• Alumnado sen conectividade:
• Seguirase o establecido no plan de recuperación de vínculo.

Materiais e recursos Libros de texto, presentacións dixitais, vídeos,  ordenadores, 
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conexións a internet, teléfono móbil, plataforma Educamos, 
correo electrónico, videoconferencias Teams, plataformas 
educativas, xornais estranxeiros, programa televisivo 
“Aprendemos en casa”, caderno de traballo, biblioteca 
virtual, láminas, murais, fotos, dicionarios, libros de lectura, 
guía de lectura, páxinas web, contidos dixitais, ...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias.
 

Publicidade Publicación 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 avaliacio n Estandar de aprendizaxe

B1.1.  Comprender  textos  orais  diversos,  procedentes  da  radio,  da
televisión  ou  da  internet,  interpretando  as  intencións  explícitas  así
como as intencións, opinións e valores non explíci-tos.

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

B1.2.Valorar  e  utilizar  os  documentos  audiovisuais  dos  medios  de
comunica-ción como instrumento de aprendizaxe. 

 LGB1.2.1.Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar in-formación explícita
en tex-tos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e
realizar inferen-cias determinando intencións e dobres sentidos. 

LGB2.1.2.  Identifica as  ideas  principais  e  secundarias  dun texto (narrativo,
descritivo, expositivo e argumentativo). 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información
nun texto. 

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar
a información nun texto. 

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

LGB3.1.2.  Elabora  o  texto  cunha  estrutura  clara,  con  coherencia  e
cohesionando os enunciados .

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

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado 

B3.4. Elaborar textos breves con creatividade. 
LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. 

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

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. 

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

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición,
conxunción e interxección. 
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B4.2.  Coñecer  e  aplicar  as  normas  ortográficas  xerais  e  as  de
acentuación en par-ticular, apreciando o seu valor social e a necesidade
de cinguirse a elas. 

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

B4.3. Utilizar  correctamente as regras de puntuación, así  como unha
sintaxe adecuada nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.3.  Respecta as  normas morfosintácticas  de colocación do pronome
átono. 

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións de
obras clási-cas e literatura actual,  adaptadas á idade e en diferentes
soportes. 

LGB5.2.1.  Le  en  silencio  obras  e  textos  en  galego  da  literatura  infantil,
adaptacións  de  obras  clásicas  e  literatura  actual,  adaptadas  á  idade  e  en
diferentes soportes. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Rexistro de participación. 
• Rexistro de presentación de actividades.
• Calidade de actividades.
• Corrección das actividades propostas polo profesorado
• Puntuación de corrección dos deberes.
• Escala de claridade na exposición, selección, ... de ideas 

(principais, secundarias).
• Elaboración de informes.
• Seguimento das indicacións do profesorado.

Instrumentos:
• Exames, ditados, controis diarios, fichas de repaso, redaccións.
• Lecturas compartidas, lectura cooperativa.
• Exposicións, presentacións, faladoiros.
• Traballo de investigacións.
• Construción de modelos de actividades.
• Enquisas. 
• Probas de lectura.
• Mapas.
• Caderno do alumnado.

Cualificación
final

Para  o  cálculo  da  cualificación  final  que  se  consignará  na  avaliación
ordinaria,  farase a media da primeira e da segunda avaliación e a esa
media sumaráselle,  se é o caso,  a  bonificación polo traballo  realizado
dende o 20 de abril (Ver Comunicado Familias 6). 

O bonus calcularase segundo este baremo:
– Valoración  dos  traballos  do  alumno cun SUFICIENTE:  sumarase

0,25 puntos á media calculada.
– Valoración dos traballos do alumno cun BEN: sumarase 0,5 puntos

á media calculada.
– Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75

punto á media calculada.
– Valoracio n  dos  traballos  do  alumno  cun  SOBRESALIENTE:

sumarase 1 punto a  media calculada.

Os traballos refírense a: actividades de recuperacio n, repaso, reforzo
e, no seu caso, ampliacio n que se desenvolveran dende o 20 de abril
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de  2020  co  fin  de  que  o  alumnado  adquira  as  aprendizaxes  e
competencias imprescindibles de cada materia.

Proba
extraordinaria de

setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

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

Actividades 

Os  traballos  da  3ª  avaliación  refírense  a:   actividades  de
recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso,  ampliación
desenvolvidas  dende  o  20  de  abril  de  2020  co  fin  de  que  o
alumnado  adquira  as  aprendizaxes  e  competencias
imprescindibles de cada materia.

1. Rutinas de pensamento.
2. Lectura de textos explicativos e resposta escrita de preguntas.
3. Lectura comprensiva.
4. Realización de comentarios literarios.
5. Visionado de vídeos.
6. Elaboración  de  esquemas,  gráficos,  mapas  conceptuais,

resumos,  mapas mentais, táboas,… 
7. Actividades  interactivas  JClic,  kahoot,   Edpuzzle,   Escape

room... 
8. Enquisas, cuestionarios, tests.
9. Prácticas  baseadas  en  problemas,  (aprendizaxe  por

simulación),  cazatesouros,  xogos  de  pistas,  de  indagación,
etc.

10. Análise de textos.
11. Comentario guiado de textos.
12. Elaboración de fragmentos xornalísticos, publicitarios, ...
13. Audición de textos.
14. Creación de textos. 
15. Lectura comprensiva e guiada de textos.
16. Consulta de dicionario visual.
17. Revisión da ortografía.
18. Traballo de investigación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece
Internet  e  permite,  en  entornos  virtuais,  a  teleformación,
titorización  e  seguimento  do  alumnado,  promóvese  a
realización de tarefas  de traballo  individual  que favoreza a
aprendizaxe,  foméntase a organización e a  planificación do
estudo e procúrase a consulta de dúbidas e o intercambio de
información.

• Créase  un  entorno  educativo  flexible,  intuitivo e  amigable,
onde o alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e
ademais, comparta experiencias. Así, organízase a adaptación
de materiais didácticos á Rede e o seguimento dos alumnos  a
través  da   intercomunicación;  adáptanse  as  distintas
ferramentas  que  ofrece  a  plataforma  Educamos  para
alumnado  e  familias  e  facilítase  ao  alumnado  o  acceso  a
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material  didáctico  dinámico  e  interactivo  e  o  contacto  co
profesorado e os compañeiros do curso. 

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da
plataforma Educamos.

• Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as
familias manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos
escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio
entre  eles  e  o  profesorado.  No  caso  dos  correos,  o  máis
sinxelo é premer na man “Gústame”, que se entenderá como
“recibido”.

• Especial  seguimento entre  o  alumnado  que  ten  pendente
algún trimestre ou algunha materia, sendo somos conscientes
das  dificultades  que  presentan  algunhas  familias  por
circunstancias diversas.

• Coordinación e estreita colaboración entre o profesorado e o
equipo de orientación con especial atención ao alumnado con
necesidade específica de apoio educativo.

• A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo
as familias,  enviaranse as tarefas con periodicidade semanal.
Así, o primeiro día da clase de cada materia e a primeira hora,
cada  profesor  indicará  as  actividades  que  os  estudantes
deberán realizar  durante  toda a  semana pautando aquelas
que se deben facer cada día. 

• Durante  a  semana,  o  profesorado  irá  recibindo  todas  as
tarefas  enviadas  e  estará  pendente  de  devolucións,
correccións, dúbidas, consultas, informacións, ...

• Emprego da axenda escolar e/ou o apartado “A miña axenda”
da plataforma Educamos como medio  de organización das
actividades  e  autorregulación  da  aprendizaxe:  planificación
semanal e diaria do traballo.

• Realizaranse  titorías  online  para  manter  un  bo  estado
emocional entre o alumnado.

• Proporciónase a todas as familias e ao alumnado (dende  6º
EP)  o acceso ao servizo da plataforma Educamos.

• Compróbase a conectividade de escolares e familias. 
• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con

medios pero sen resposta ás tarefas,  os titores póñense en
contacto  frecuente  coas  familias  para  lles  facer  un
recordatorio  sobre  a  necesidade  de  ter  unha  actitude
participativa.

• Reflexión e análise do profesorado sobre o proceso seguido a
partir  da  intercomunicación  coas  familias  e  o  alumnado  e
posterior reaxuste da práctica docente.

• Alumnado sen conectividade:
Seguirase o establecido no plan de recuperacio n de vínculo.
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Materiais e recursos

Libros de texto, presentacións dixitais, vídeos,  ordenadores, 
conexións a internet, teléfono móbil, plataforma Educamos, correo 
electrónico, videoconferencias Teams, plataformas educativas, 
xornais estranxeiros, programa televisivo “Aprendemos en casa”, 
caderno de traballo, biblioteca virtual, láminas, murais, fotos, 
dicionarios, libros de lectura, guía de lectura, páxinas web, contidos 
dixitais, ...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos 
principais en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con 
estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 
claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos, sobre temas habituais e concretos relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles 
ou relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, 
público e educativo, sempre que as condicións acústicas sexan boas e 
non distorsionen a mensaxe, que se poida volver escoitar o devandito 
ou pedir confirmación e conte con apoio visual ou cunha clara 
referencia contextual.  

PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 
indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, prezos, 
horarios, nunha estación ou nuns grandes almacéns).  

B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes.  

PLEB1.6. Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara.  

B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi 
breves que requiran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares (un mesmo, a 
contorna inmediata, persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e 
opinións), nun rexistro neutro ou informal, utilizando expresións e 
frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia 
non sexa moi clara, sexan evidentes as pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación da persoa 
interlocutora para manter a comunicación.  

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

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de 

PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, 
letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, museos, 
colexios, e outros servizos e lugares públicos.  
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alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición de que se 
poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un dicionario 
e conte con apoio visual e contextual.  

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto.  

PLEB3.2. Comprende información esencial e localiza información específica en 
material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de 
prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, programas 
culturais ou de eventos etc  

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

sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas básicas e os principais signos de puntuación, para falar de 

si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida 

cotiá, en situacións familiares e predicibles.  

 

PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais 
(por exemplo, para rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha conta de 
correo electrónico etc.).  

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Rexistro de participación.  

• Rexistro de presentación de actividades. 

• Calidade de actividades. 

• Corrección das actividades propostas polo profesorado 

• Puntuación de corrección dos deberes. 

• Escala de claridade na exposición, selección, ... de ideas 
(principais, secundarias). 

• Seguimento das indicacións do profesorado. 

Instrumentos: 

• Exames, ditados, controis diarios, fichas de repaso, redaccións. 

• Lecturas compartidas, lectura cooperativa. 

• Exposicións, presentacións, faladoiros 

• Construción de modelos de actividade. 

• Probas de lectura. 

• Probas orais. 

• Caderno do alumnado. 

Cualificación 
final 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, 
farase a media da primeira e da segunda avaliación e a esa media 
sumaráselle, se é o caso, a bonificación polo traballo realizado dende o 20 de 
abril (Ver Comunicado Familias 6).  

O bonus calcularase segundo este baremo: 

– Valoración dos traballos do alumno cun SUFICIENTE: sumarase 0,25 
puntos á media calculada. 

– Valoración dos traballos do alumno cun BEN: sumarase 0,5 puntos á 
media calculada. 

– Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75 
punto á media calculada. 

– Valoración dos traballos do alumno cun SOBRESALIENTE: sumarase 1 
punto á media calculada. 

Os traballos refírense a: actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no 

seu caso, ampliación que se desenvolverán dende o 20 de abril de 2020 co fin 

de que o alumnado adquira as aprendizaxes e competencias imprescindibles 

de cada materia. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Cualificación 
final do 
alumnado 

= 
50%* Nota 

1ª avaliación 
+ 

50%* Nota  
2ª avaliación 

+ 
1punto 
actividades  
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Os traballos da 3ª avaliación refírense a:  actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación desenvolvidas dende o 20 de 

abril de 2020 co fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles de cada materia. 

• Rutinas de pensamento. 

• Lectura de textos explicativos e resposta escrita de preguntas. 

• Lectura comprensiva. 

• Listenings. 

• Visionado de videos. 
• Elaboración de mapas conceptuais, resumos,  mapas mentais,.. 

• Audición de textos. 

• Creación de textos.  

• Lectura comprensiva e guiada de textos. 
Revisión da ortografía. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade  

e sen 
conectividade) 

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece Internet e 
permite, en entornos virtuais, a teleformación, titorización e seguimento 
do alumnado, promóvese a realización de tarefas de traballo individual 
que favoreza a aprendizaxe, foméntase a organización e a planificación do 
estudo e procúrase a consulta de dúbidas e o intercambio de información. 

• Créase un entorno educativo flexible, intuitivo e amigable, onde o 
alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e ademais, comparta 
experiencias. Así, organízase a adaptación de materiais didácticos á Rede e 
o seguimento dos alumnos  a través da  intercomunicación; adáptanse as 
distintas ferramentas que ofrece a plataforma Educamos para alumnado e 
familias e facilítase ao alumnado o acceso a material didáctico dinámico e 
interactivo e o contacto co profesorado e os compañeiros do curso.  

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da plataforma 
Educamos. 

• Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as familias 
manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos escolares a enviar as 
tarefas para que haxa un intercambio entre eles e o profesorado. No caso 
dos correos, o máis sinxelo é premer na man “Gústame”, que se entenderá 
como “recibido”. 

• Especial seguimento entre o alumnado que ten pendente algún 
trimestre ou algunha materia, sendo somos conscientes das dificultades 
que presentan algunhas familias por circunstancias diversas. 

• Coordinación e estreita colaboración entre o profesorado e o equipo de 
orientación con especial atención ao alumnado con necesidade específica 
de apoio educativo. 

• A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo as 
familias, enviaranse as tarefas con periodicidade semanal. Así, o primeiro 
día da clase de cada materia e a primeira hora, cada profesor indicará as 
actividades que os estudantes deberán realizar durante toda a semana 
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pautando aquelas que se deben facer cada día.  

• Durante a semana, o profesorado irá recibindo todas as tarefas enviadas 
e estará pendente de devolucións, correccións, dúbidas, consultas, 
informacións, ... 

• Emprego da axenda escolar e/ou o apartado “A miña axenda” da 
plataforma Educamos como medio  de organización das actividades e 
autorregulación da aprendizaxe: planificación  semanal e diaria do traballo. 

• Realizaranse titorías online para manter un bo estado emocional entre o 
alumnado. 

• Proporciónase a todas as familias e ao alumnado (dende 6º EP)  o acceso 
ao servizo da plataforma Educamos. 

• Compróbase a conectividade de escolares e familias.  

• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con medios 
pero sen resposta ás tarefas,  os titores póñense en contacto frecuente 
coas familias para lles facer un recordatorio sobre a necesidade de ter 
unha actitude participativa. 

• Reflexión e análise do profesorado sobre o proceso seguido a partir da 
intercomunicación coas familias e o alumnado e posterior reaxuste da 
práctica docente. 
Alumnado sen conectividade: 
Seguirase o establecido no plan de recuperación de vínculo. 

Materiais e 
recursos 

Libros de texto, presentacións dixitais, vídeos,  ordenadores, conexións a 
internet, teléfono móbil, plataforma Educamos, correo electrónico, 
videoconferencias Teams, plataformas educativas, xornais estranxeiros, 
programa televisivo “Aprendemos en casa”, caderno de traballo, 
biblioteca virtual, láminas, murais, fotos, dicionarios, libros de lectura, 
guía de lectura, páxinas web, contidos dixitais, ... 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

MTB2.1.1 Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á 
comprensión de datacións. 
MTB2.1.2 Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

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

MTB2.2.1 Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 
MTB2.2.2 Utiliza os números negativos en contextos reais. 

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. 

MTB2.3.1Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula 
fraccións equivalentes. 
MTB2.3.2 Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis 
próxima. 
MTB2.3.3 Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal. 

B2.4 Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e 
os diferentes procedementos que se usan segundo a natureza do 
cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación e calculadora). 

MTB2.4.1 Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 9 e 10. 

B2.6 Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se utilizan segundo a natureza do 
cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis adecuado 

MTB2.6.1  Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. 
MTB2.6.2.Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o 
produto dunha fracción por un número. 
MTB2.6.3 Realiza operacións con números decimais.  
MTB2.6.4.Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese. 

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

MTB2.7.1 Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes. 
MTB2.7.2 Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e 
porcentaxes. 
MTB2.7.4 Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do 
dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida diaria. 
MTB2.7.5 Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres 
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en situación de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o 
significado dos datos, a situación formulada, o proceso seguido e as solucións 
obtidas. 

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

MTB3.1.1 Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de 
obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis 
axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o 
proceso seguido e a estratexia utilizada.  
MTB3.1.2.Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

B3.2 Operar con diferentes medidas 

MTB3.2.1.Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e 
volume en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 
MTB3.2.2Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa 
dada en forma complexa e viceversa. 
MTB3.2.3Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

B3.4 Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas 
unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados en 
unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por 
escrito o proceso seguido e aplicándoo á resolución de problemas. 

MTB3.4.1 Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade e 
volume.  
MTB3.4.3 Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, 
convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os 
resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por 
escrito o proceso seguido. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

• Rexistro de participación.  

• Rexistro de presentación de actividades. 

• Calidade de actividades. 

• Corrección das actividades propostas polo profesorado 

• Seguimento das indicacións do profesorado. 

Instrumentos 

• Traballo de investigacións sobre matemáticos importantes e a súa 
aportación á ciencia. 

• Retos matemáticos de lóxica (sudokus). 

• Cálculo encadeado (series de números, pirámides...). 

• Problemas da vida cotiá. 

Cualificación 
final 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación 
ordinaria, farase a media da primeira e da segunda avaliación e a esa media 
sumaráselle, se é o caso, a bonificación polo traballo realizado dende o 20 
de abril (Ver Comunicado Familias 6). 

Cualificación 
final do 
alumnado 

= 
50%* Nota 
1ª avaliación 

+ 
50%* Nota  
2ª avaliación 

+ 
1 punto 
actividades  

O bonus calcularase segundo este baremo: 

• Valoración dos traballos do alumno cun SUFICIENTE: sumarase 0,25 
puntos á media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun BEN: sumarase 0,5 puntos á 
media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75 
punto á media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun SOBRESALIENTE: sumarase 1 
punto á media calculada. 

Os traballos refírense a: actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no 
seu caso, ampliación que se desenvolverán dende o 20 de abril de 2020 co 
fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles de cada materia. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

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

Actividades  

Os traballos da 3ª avaliación refírense a:  actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación desenvolvidas dende o 20 de 

abril de 2020 co fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles de cada materia. 

• Elaboración de esquemas, gráficos, mapas conceptuais, 
resumos,  mapas mentais, táboas,…   

• Desenvolvemento de tarefas de resolución de problemas. 

• Resolución de problemas. 

• Traballo de investigación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece 
Internet e permite, en entornos virtuais, a teleformación, 
titorización e seguimento do alumnado, promóvese a realización 
de tarefas de traballo individual que favoreza a aprendizaxe, 
foméntase a organización e a planificación do estudo e 
procúrase a consulta de dúbidas e o intercambio de información. 

• Créase un entorno educativo flexible, intuitivo e amigable, onde 
o alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e ademais, 
comparta experiencias. Así, organízase a adaptación de 
materiais didácticos á Rede e o seguimento dos alumnos  a 
través da  intercomunicación; adáptanse as distintas 
ferramentas que ofrece a plataforma Educamos para alumnado 
e familias e facilítase ao alumnado o acceso a material didáctico 
dinámico e interactivo e o contacto co profesorado e os 
compañeiros do curso.  

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da 
plataforma Educamos. 

• Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as 
familias manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos 
escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio entre 
eles e o profesorado. No caso dos correos, o máis sinxelo é 
premer na man “Gústame”, que se entenderá como “recibido”. 

• Especial seguimento entre o alumnado que ten pendente algún 
trimestre ou algunha materia, sendo somos conscientes das 
dificultades que presentan algunhas familias por circunstancias 
diversas. 

• Coordinación e estreita colaboración entre o profesorado e o 
equipo de orientación con especial atención ao alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo. 

• A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo as familias, 
enviaranse as tarefas con periodicidade semanal. Así, o primeiro día da clase 
de cada materia e a primeira hora, cada profesor indicará as actividades que 
os estudantes deberán realizar durante toda a semana pautando aquelas que 
se deben facer cada día. 
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• Durante a semana, o profesorado irá recibindo todas as tarefas 
enviadas e estará pendente de devolucións, correccións, 
dúbidas, consultas, informacións, ... 

• Emprego da axenda escolar e/ou o apartado “A miña axenda” da 
plataforma Educamos como medio de organización das 
actividades e autorregulación da aprendizaxe: planificación  
semanal e diaria do traballo. 

• Realizaranse titorías online para manter un bo estado emocional 
entre o alumnado. 

• Proporciónase a todas as familias e ao alumnado (dende 6º EP)  
o acceso ao servizo da plataforma Educamos. 

• Compróbase a conectividade de escolares e familias.  
• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con 

medios pero sen resposta ás tarefas,  os titores póñense en 
contacto frecuente coas familias para lles facer un recordatorio 
sobre a necesidade de ter unha actitude participativa. 

• Reflexión e análise do profesorado sobre o proceso seguido a 
partir da intercomunicación coas familias e o alumnado e 
posterior reaxuste da práctica docente. 

Alumnado sen conectividade: 
• Seguirase o establecido no plan de recuperación de vínculo. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, plataformas educativas, Programa televisivo 
“Aprendemos en casa”, vídeos explicativos. 

Plataforma educamos,  teléfono móbil ,correo electrónico. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado de ESO empregará as videocomunicacións das titorías 
para informar ao alumnado. 
A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias. 
  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



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

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

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

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

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

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

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar 
traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados 

B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que 
supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto 
individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo. 

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que 
supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, 
social e histórico. 

B1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando
as capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar 
conclusións innovadoras 

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións 

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

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

B2.4.Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus 
climas e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa 

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes 
hidrográficas e o seu clima 
CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de 
Europa. 

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

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

B3.1.Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando 
algunhas vantaxes derivadas do feito de formar parte da Unión 
Europea. 

CSB3.1.1.Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos 
políticos e económicos e localiza nun mapa os países membros e as súas 
capitais. 
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CSB3.1.2.Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na 
Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o
mercado único e a zona euro. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN: B3.3.Distinguir as principais características 
española e europea, explicando a súa evolución e a súa distribución 
demográfica e representándoa graficamente. 

CSB3.3.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e Europa e 
describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de vida ou
a natalidade. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN: B3.4.Describir os movementos migratorios 
da poboación galega e de España explicando o éxodo rural, a 
emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país e 
identificar os problemas actuais da poboación. 

CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de 
emigrantes ao noso país. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN: B3.6.Describir o funcionamento da 
publicidade e as súas técnicas distinguindo publicidade educativa e 
publicidade consumista. 

CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e
explica  as  técnicas  publicitarias  máis  habituais,  analizando  exemplos
concretos. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN: B3.7.Tomar conciencia do valor do diñeiro e 
dos seus usos mediante un consumo responsable e o sentido do aforro.

CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a
cada un deles 

CRITERIO DE AVALIACIÓN: B3.9.Explica as características esenciais 
dunha empresa, especificando as diferentes actividades e formas de 
organización que poden desenvolver distinguindo entre os diferentes 
tipos de empresas. 

CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o 
sector económico ao que pertencen ás actividades que desenvolven 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Rexistro de participación. 
• Rexistro de presentación de actividades.
• Calidade de actividades.
• Corrección das actividades propostas polo profesorado
• Puntuación de corrección dos deberes.
• Escala de claridade na exposición, selección, ... de ideas 

(principais, secundarias).
• Presentación de debuxos ou láminas.
• Elaboración de informes.

Seguimento das indicacións do profesorado.

Instrumentos:
• Exames, ditados, controis diarios, fichas de repaso, redaccións.
• Lecturas compartidas, lectura cooperativa.
• Traballo de investigacións.
• Enquisas. 
• Probas de lectura.
• Mapas.
• Caderno do alumnado.

Cualificación
final

Para  o  cálculo  da  cualificación  final  que  se  consignará  na  avaliación
ordinaria,  farase a media da primeira e da segunda avaliación e a esa
media sumaráselle,  se é o caso,  a  bonificación polo traballo  realizado
dende o 20 de abril (Ver Comunicado Familias 6). 

O bonus calcularase segundo este baremo:
– Valoración  dos  traballos  do  alumno cun SUFICIENTE:  sumarase

0,25 puntos á media calculada.
– Valoración dos traballos do alumno cun BEN: sumarase 0,5 puntos

á media calculada.
– Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75

punto á media calculada.
– Valoración  dos  traballos  do  alumno  cun  SOBRESALIENTE:

sumarase 1 punto á media calculada.
– Os traballos refírense a: actividades de recuperacio n, repaso,

reforzo e, no seu caso, ampliacio n que se desenvolveran dende
o 20 de abril  de 2020 co fin  de que o alumnado adquira as
aprendizaxes e competencias imprescindibles de cada materia.

Cualificación
final  do
alumnado

=
50%* Nota
1ª
avaliación

+ 50%* Nota 
2ª avaliación

+ 1punto
actividades 



Proba
extraordinaria de

setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

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

Actividades 

1. Os  traballos  da  3ª  avaliación  refírense  a:   actividades  de
recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso,  ampliación
desenvolvidas dende o 20 de abril de 2020 co fin de que o
alumnado  adquira  as  aprendizaxes  e  competencias
imprescindibles de cada materia.

2. Lectura de textos explicativos e resposta escrita de preguntas.
3. Lectura comprensiva.
4. Realización de comentarios literarios.
5. Visionado de vídeos.
6. Elaboración  de  esquemas,  gráficos,  mapas  conceptuais,

resumos,  mapas mentais, táboas,… 
7. Actividades  interactivas  JClic,  kahoot,   Edpuzzle,   Escape

room... 
8. Enquisas, cuestionarios, tests.
9. Elaboración de fragmentos xornalísticos, publicitarios, ...
10. Audición de textos.
11. Creación de textos. 
12. Lectura comprensiva e guiada de textos.
13. Consulta de dicionario visual.
14. Revisión da ortografía.
15. Traballo de investigación.

Ana lise de mapas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece
Internet  e  permite,  en  entornos  virtuais,  a  teleformación,
titorización  e  seguimento  do  alumnado,  promóvese  a
realización de tarefas  de traballo  individual  que favoreza a
aprendizaxe,  foméntase a organización e a  planificación do
estudo e procúrase a consulta de dúbidas e o intercambio de
información.

• Créase  un  entorno  educativo  flexible,  intuitivo e  amigable,
onde o alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e
ademais, comparta experiencias. Así, organízase a adaptación
de materiais didácticos á Rede e o seguimento dos alumnos  a
través  da   intercomunicación;  adáptanse  as  distintas
ferramentas  que  ofrece  a  plataforma  Educamos  para
alumnado  e  familias  e  facilítase  ao  alumnado  o  acceso  a
material  didáctico  dinámico  e  interactivo  e  o  contacto  co
profesorado e os compañeiros do curso. 

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da
plataforma Educamos.
Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as
familias manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos
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escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio
entre  eles  e  o  profesorado.  No  caso  dos  correos,  o  máis
sinxelo é premer na man “Gústame”, que se entenderá como
“recibido”.

• Especial  seguimento entre  o  alumnado  que  ten  pendente
algún trimestre ou algunha materia, sendo somos conscientes
das  dificultades  que  presentan  algunhas  familias  por
circunstancias diversas.

• Coordinación e estreita colaboración entre o profesorado e o
equipo de orientación con especial atención ao alumnado con
necesidade específica de apoio educativo.

• A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo
as familias,  enviaranse as tarefas con periodicidade semanal.
Así, o primeiro día da clase de cada materia e a primeira hora,
cada  profesor  indicará  as  actividades  que  os  estudantes
deberán realizar  durante  toda a  semana pautando aquelas
que se deben facer cada día. 

• Durante  a  semana,  o  profesorado  irá  recibindo  todas  as
tarefas  enviadas  e  estará  pendente  de  devolucións,
correccións, dúbidas, consultas, informacións, ...

• Emprego da axenda escolar e/ou o apartado “A miña axenda”
da plataforma Educamos como medio  de organización das
actividades  e  autorregulación  da  aprendizaxe:  planificación
semanal e diaria do traballo.

• Realizaranse  titorías  online  para  manter  un  bo  estado
emocional entre o alumnado.

• Proporciónase a todas as familias e ao alumnado (dende  6º
EP)  o acceso ao servizo da plataforma Educamos.

• Compróbase a conectividade de escolares e familias. 
• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con

medios pero sen resposta ás tarefas,  os titores póñense en
contacto  frecuente  coas  familias  para  lles  facer  un
recordatorio  sobre  a  necesidade  de  ter  unha  actitude
participativa.

• Reflexión e análise do profesorado sobre o proceso seguido a
partir  da  intercomunicación  coas  familias  e  o  alumnado  e
posterior reaxuste da práctica docente.

• Alumnado sen conectividade:
• Seguirase  o  establecido  no  plan  de  recuperacio n  de

vínculo. 

Materiais e recursos

Libros  de  texto,  presentacións  dixitais,  vídeos,   ordenadores,
conexións a internet, teléfono móbil, plataforma Educamos, correo
electrónico,  videoconferencias  Teams,  plataformas  educativas,
programa  televisivo  “Aprendemos  en  casa”,  caderno  de  traballo,
biblioteca  virtual,  láminas,  murais,  fotos,  dicionarios,  libros  de
lectura, guía de lectura, páxinas web, contidos dixitais, ...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.  

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de 
carácter científico  

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

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.  

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

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

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

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

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

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e 
mantemento do funcionamento global do corpo.  

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 

aparellos e sistemas. Identificar as principais características e funcións.  

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

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

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

B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre diferentes 
fenómenos físicos e químicos da materia.  

CNB4 4.1 Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de 
estado e a súa reversibilidade  

CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características das reaccións químicas: 
combustión, oxidación e fermentación  

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Rexistro de participación.  

• Rexistro de presentación de actividades. 

• Calidade de actividades. 

• Corrección das actividades propostas polo profesorado 

• Puntuación de corrección dos deberes. 

• Escala de claridade na exposición, selección, ... de ideas (principais, 
secundarias). 

• Seguimento das indicacións do profesorado. 

Instrumentos: 

• Exposicións, presentacións, faladoiros. 

• Traballo de investigacións. 

• Construción de modelos de actividades. 

• Probas escritas (correo electrónico, plataforma Educamos). 

• Caderno do alumnado. 

Cualificación 
final 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, 
farase a media da primeira e da segunda avaliación e a esa media sumaráselle, 
se é o caso, a bonificación polo traballo realizado dende o 20 de abril (Ver 
Comunicado Familias 6).  
 

O O bonus calcularase segundo este baremo: 

• Valoración dos traballos do alumno cun SUFICIENTE: sumarase 0,25 
puntos á media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun  BEN: sumarase 0,5 puntos á 
media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75 punto á 
media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun SOBRESALIENTE: sumarase 1 
punto á media calculada. 

Os traballos refírense a: actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no 
seu caso, ampliación que se desenvolverán dende o 20 de abril de 2020 co fin 
de que o alumnado adquira as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
de cada materia. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Cualificación 
final do 
alumnado 

= 
50%* Nota 

1ª avaliación 
+ 

50%* Nota  
2ª avaliación 

+ 
1punto 
actividades  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Os traballos da 3ª avaliación refírense a:  actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación desenvolvidas dende o 20 

de abril de 2020 co fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles de cada materia. 

1. Rutinas de pensamento. 
2. Lectura de textos explicativos e resposta escrita de preguntas. 
3. Lectura comprensiva. 
4. Elaboración de mapas conceptuais, resumos,  mapas mentais,.. 
5. Creación de textos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece 
Internet e permite, en entornos virtuais, a teleformación, 
titorización e seguimento do alumnado, promóvese a realización 
de tarefas de traballo individual que favoreza a aprendizaxe, 
foméntase a organización e a planificación do estudo e procúrase 
a consulta de dúbidas e o intercambio de información. 

• Créase un entorno educativo flexible, intuitivo e amigable, onde o 
alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e ademais, 
comparta experiencias. Así, organízase a adaptación de materiais 
didácticos á Rede e o seguimento dos alumnos  a través da  
intercomunicación; adáptanse as distintas ferramentas que ofrece 
a plataforma Educamos para alumnado e familias e facilítase ao 
alumnado o acceso a material didáctico dinámico e interactivo e o 
contacto co profesorado e os compañeiros do curso.  

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da 
plataforma Educamos. 

• Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as 
familias manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos 
escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio entre 
eles e o profesorado. No caso dos correos, o máis sinxelo é premer 
na man “Gústame”, que se entenderá como “recibido”. 

Especial seguimento entre o alumnado que ten pendentte algún 
trimestre ou algunha materia, sendo somos conscientesdas 
dificultades que presentan algunhas familias  por circunstancias 
diversas. 

• Coordinación e estreita colaboración entre o profesorado e o 
equipo de orientación con especial atención ao alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo. 

• A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo as 
familias, enviaranse as tarefas con periodicidade semanal. Así, o 
primeiro día da clase de cada materia e a primeira hora, cada 
profesor indicará as actividades que os estudantes deberán 
realizar durante toda a semana pautando aquelas que se deben 
facer cada día.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO:CPR JESÚS MAESTRO 
CURSO:6º EP 

MATERIA:CIENCIAS  NATURAIS 
 

  

 

• Durante a semana, o profesorado irá recibindo todas as tarefas 
enviadas e estará pendente de devolucións, correccións, dúbidas, 
consultas, informacións, ... 

• Emprego da axenda escolar e/ou o apartado “A miña axenda” da 
plataforma Educamos como medio  de organización das 
actividades e autorregulación da aprendizaxe: planificación  
semanal e diaria do traballo. 

• Realizaranse titorías online para manter un bo estado emocional 
entre o alumnado. 

• Compróbase a conectividade de escolares e familias.  

• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con 
medios pero sen resposta ás tarefas,  os titores póñense en 
contacto frecuente coas familias para lles facer un recordatorio 
sobre a necesidade de ter unha actitude participativa. 

• Reflexión e análise do profesorado sobre o proceso seguido a 
partir da intercomunicación coas familias e o alumnado e posterior 
reaxuste da práctica docente. 

Materiais e recursos 

Libros de texto, presentacións dixitais, vídeos,  ordenadores, 
conexións a internet, teléfono móbil, plataforma Educamos, correo 
electrónico, videoconferencias Teams, plataformas educativas, 
xornais estranxeiros, programa televisivo “Aprendemos en casa”, 
caderno de traballo, biblioteca virtual, láminas, murais, fotos, 
dicionarios, libros de lectura, guía de lectura, páxinas web, contidos 
dixitais, ... 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do 
proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo as 
máis axeitadas para a realización da obra prevista 

EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, 
violencia, alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso 
(claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 
EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións. 
EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.). 

B2.3. Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que 
forman parte do patrimonio artístico e cultural, e adquirir unha 
actitude de respecto e valoración dese patrimonio. 

EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis 
importantes do patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente 
aquelas que foron declaradas Patrimonio da Humanidade. 
EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen os museos de coñecer obras 
de arte expostas neles e goza con elas. 
EPB2.3.3. Coñece algunha profesión do ámbito artístico, interésase polas 
características do traballo de artistas e artesáns ou artesás, e goza como 
público coa observación das súas producións. 

B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como 
ferramentas para deseñar documentos. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte 
de información e documentación para a creación de producións propias. 
EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios da comunicación artística 
(carteis, guías ou programas). 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

• Rexistro de presentación de actividades. 

• Calidade de actividades. 

• Corrección das actividades propostas polo profesorado 

• Puntuación de corrección dos deberes. 

• Escala de claridade na exposición, selección de ideas (principais, 
secundarias). 

• Seguimento das indicacións do profesor. 

Instrumentos  

• Traballos de investigacións. 

• Caderno do alumnado. 

Cualificación 
final 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, 

farase a media da primeira e da segunda avaliación e a esa media 

sumaráselle, se é o caso, a bonificación polo traballo realizado dende o 20 de 

abril (Ver Comunicado Familias 6).  

O bonus calcularase segundo este baremo: 

• Valoración dos traballos do alumno cun SUFICIENTE: sumarase 0,25 

puntos á media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun  BEN: sumarase 0,5 puntos 

á media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75 

punto á media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun SOBRESALIENTE: sumarase 

1 punto á media calculada. 

• Os traballos refírense a: actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolverán dende o 20 

de abril de 2020 co fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes 

e competencias imprescindibles de cada materia. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Cualificación 

final do 

alumnado 

= 
50%* Nota 

1ª avaliación 
+ 

50%* Nota  

2ª avaliación 
+ 

 

1punto 

actividades  

 

 



 
 
 

 

 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

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

Actividades  

Os traballos da 3ª avaliación refírense a:  actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación desenvolvidas dende o 20 de 

abril de 2020 co fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles de cada materia. 

• Traballo de investigación. 

• Producións plásticas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece 
Internet e permite, en entornos virtuais, a teleformación, 
titorización e seguimento do alumnado, promóvese a realización 
de tarefas de traballo individual que favoreza a aprendizaxe, 
foméntase a organización e a planificación do estudo e 
procúrase a consulta de dúbidas e o intercambio de información. 

• Créase un entorno educativo flexible, intuitivo e amigable, onde 
o alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e ademais, 
comparta experiencias. Así, organízase a adaptación de 
materiais didácticos á Rede e o seguimento dos alumnos  a 
través da  intercomunicación; adáptanse as distintas 
ferramentas que ofrece a plataforma Educamos para alumnado 
e familias e facilítase ao alumnado o acceso a material didáctico 
dinámico e interactivo e o contacto co profesorado e os 
compañeiros do curso.  

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da 
plataforma Educamos. 

• Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as 
familias manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos 
escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio entre 
eles e o profesorado. No caso dos correos, o máis sinxelo é 
premer na man “Gústame”, que se entenderá como “recibido”. 

• Coordinación e estreita colaboración entre o profesorado e o 
equipo de orientación con especial atención ao alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo. 

• A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo as 
familias, enviaranse as tarefas con periodicidade semanal. Así, o 



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

primeiro día da clase de cada materia e a primeira hora, cada 
profesor indicará as actividades que os estudantes deberán 
realizar durante toda a semana pautando aquelas que se deben 
facer cada día.  

• Durante a semana, o profesorado irá recibindo todas as tarefas 
enviadas e estará pendente de devolucións, correccións, 
dúbidas, consultas, informacións, ... 

• Realizaranse titorías online para manter un bo estado emocional 
entre o alumnado. 

• Compróbase a conectividade de escolares e familias.  
• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con 

medios pero sen resposta ás tarefas,  os titores póñense en 
contacto frecuente coas familias para lles facer un recordatorio 
sobre a necesidade de ter unha actitude participativa. 

• Reflexión e análise do profesorado sobre o proceso seguido a 
partir da intercomunicación coas familias e o alumnado e 
posterior reaxuste da práctica docente. 
 

Alumnado sen conectividade: 

• Seguirase o establecido no plan de recuperación de vínculo. 

Materiais e recursos 
Plataforma Educamos, correo electrónico,  caderno de traballo,  
láminas, murais, fotos, contidos dixitais. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias. 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. 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. 

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en 

audicións e representacións musicais. 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan 

procedementos musicais de repetición, variación e contraste, en 

solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, asumindo a responsabilidade na interpretación en 

grupo e respectando tanto as achegas das demais persoas como a 

persoa que asuma a dirección. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, 

diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais.  

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.  

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, 

estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e               

estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación 

e en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 

musicais.  

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e          

limpo en varios soportes. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 · Rexistro de participación. 
 · Rexistro de presentación de actividades.  
 · Calidade de actividades.  
 · Corrección das actividades propostas polo profesorado 
 · Puntuación de corrección dos deberes. 
 · Escala de claridade na exposición, selección, ... de ideas (principais, 
secundarias).  
 · Elaboración de informes. 
 · Seguimento das indicacións do profesorado. 

Instrumentos: 
, Fichas de repaso, redaccións. 
· Exposicións, presentacións. 
· Construción de modelos de actividades. 
· Probas escritas (correo electrónico, plataforma Educamos).  
· Rúbrica. 

Cualificación 
final 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, 
farase a media da primeira e da segunda avaliación e a esa media sumaráselle, se 
é o caso, a bonificación polo traballo realizado dende o 20 de abril (Ver 
Comunicado Familias 6). 

Cualificación 
final do 
alumnado 

= 
50%* Nota 
1ª avaliación 

+ 
50%* Nota  
2ª avaliación 

+ 
1 punto 
actividades  

O bonus calcularase segundo este baremo: 

• Valoración dos traballos do alumno cun SUFICIENTE: sumarase 0,25 puntos á 
media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun BEN: sumarase 0,5 puntos á media 
calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75 punto á 
media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun SOBRESALIENTE: sumarase 1 punto á 
media calculada. 

Os traballos refírense a: actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu 
caso, ampliación que se desenvolverán dende o 20 de abril de 2020 co fin de que 
o alumnado adquira as aprendizaxes e competencias imprescindibles de cada 
materia. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Os traballos da 3ª avaliación refírense a: actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación 

desenvolvidas dende o 20 de abril de 2020 co fin de que o 

alumnado adquira as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles de cada materia. 

· Visionado de vídeos. 

· Actividades interactivas JClic, kahoot, Edpuzzle, Escape room... 

· Enquisas, cuestionarios, tests. 

· Prácticas baseadas en problemas, (aprendizaxe por 

simulación), cazatesouros, xogos de pistas, de indagación, etc. 

· Revisión da ortografía. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-A través da integración das principais ferramentas que ofrece 

Internet e permite, en entornos virtuais, a teleformación, 

titorización e seguimento do alumnado, promóvese a 

realización de tarefas de traballo individual que favoreza a 

aprendizaxe, foméntase a organización e a planificación do 

estudo e procúrase a consulta de dúbidas e o intercambio de 

información. 

-Créase un entorno educativo flexible, intuitivo e amigable, onde 

o alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e ademais, 

comparta experiencias. Así, organízase a adaptación de 

materiais didácticos á Rede e o seguimento dos alumnos a 

través da intercomunicación; adáptanse as distintas 

ferramentas que ofrece a plataforma Educamos para alumnado 

e familias e facilítase ao alumnado o acceso a material didáctico 

dinámico e interactivo e o contacto co profesorado e os 

compañeiros do curso. 

 · Comunicación entre o profesorado e as familias a través da 

plataforma Educamos. 

 · Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as 

familias manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos 

escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio entre 

eles e o profesorado. No caso dos correos, o máis sinxelo é 

premer na man “Gústame”, que se entenderá como “recibido”. 

· Coordinación e estreita colaboración entre o profesorado e o 

equipo de orientación con especial atención ao alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo. 

 · A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo 

as familias, enviaranse as tarefas con periodicidade semanal. 
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Así, o primeiro día da clase de cada materia e a primeira hora, 

cada profesor indicará as actividades que os estudantes deberán 

realizar durante toda a semana pautando aquelas que se deben 

facer cada día.  

· Durante a semana, o profesorado irá recibindo todas as tarefas 

enviadas e estará pendente de devolucións, correccións, 

dúbidas, consultas, informacións, ...  

· Realizaranse titorías online para manter un bo estado 

emocional entre o alumnado. 

· Compróbase a conectividade de escolares e familias. 

     · Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con        

medios pero sen resposta ás tarefas, os titores póñense en 

contacto   frecuente coas familias para lles facer un recordatorio 

sobre a   necesidade de ter unha actitude participativa.  

   · Reflexión e análise do profesorado sobre o proceso seguido a    
partir da intercomunicación coas familias e o alumnado e 
posterior reaxuste da práctica docente. 

Materiais e recursos 

Libros de texto, presentacións dixitais, vídeos, ordenadores, 

conexións a internet, teléfono móbil, plataforma Educamos, correo 

electrónico, videoconferencias Teams, plataformas educativas, 

xornais estranxeiros, programa televisivo “Aprendemos en casa”, 

caderno de traballo, biblioteca virtual, láminas, murais, fotos, 

dicionarios, libros de lectura, guía de lectura, páxinas web, 

contidos dixitais, ... 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.Recoñecer que o ser humano pode coñecer a Deus nas obras da 
creación, en acontecementos da vida humana, no anhelo de 
felicidade e na voz da conciencia.  

1.1 Sabe e valora  a súa dignidade a partir da 
creación a imaxe de Deus. 

3.Analizar que o home está con frecuencia  confuso  antela 
realidade do mal, da dor  e da morte. A raíz non está en Deus senón 
no home mesmo que o desfigura. 

3.2.Comprende as principais respostas a as 
preguntas  sobre  o  sentido último da vida, 
fundamentadas na acción Salvadora de 
Xesucristo. 

4.Tomar conciencia de que o home se interrogou  sempre ante as 
marabillas do universo e a existencia humana. Comprender a 
creación como obra de Deus. Toda a creación é boa  porque  Deus 
fíxoa. O relato bíblico proclama a creación do universo enteiro por 
Deus, “o ceo e a terra” 

4.1 Valora a fraternidade fundamentada en 
Deus Pai. 

6.Coñecer a Xesús verdadeiro home e verdadeiro  Deus: El é 
verdadeiramente o Fillo de Deus que se fai home sen deixar de ser 
Deus. O Fillo de Deus    traballou con mans de home, pensou con 
intelixencia de home, amou con corazón de home.  

6.1.Sabe que Xesús mostrounos o verdadeiro 
rostro de Deus. 

7.Valorar que  Jesús, o noso mestre,  que  Deus Pai, sen merecelo, 
fíxonos os seus  fillos  facéndonos  semellantes  a Jesús por  o 
Bautismo. Xesús é quen nos mostrou o verdadeiro rostro de Deus 

7.1 Sabe recoñecer a nova vida que Xesucristo 
entréganos. 

7.2 Valora que ao recibir o Bautismo  
facémonos fillos adoptivos de Deus. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

• Rexistro de participación.  

• Rexistro de presentación de actividades. 

• Calidade de actividades. 

• Corrección das actividades propostas polo profesorado. 

Instrumentos  

• Actividades. 

• Enquisas.  

• Caderno do alumnado. 

• Rúbrica. 

Cualificación final 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, farase 

a media da primeira e da segunda avaliación e a esa media sumaráselle, se é o caso, 

a bonificación polo traballo realizado dende o 20 de abril (Ver Comunicado Familias 

6).  

 

O bonus calcularase segundo este baremo: 

• Valoración dos traballos do alumno cun SUFICIENTE: sumarase 0,25 puntos á 

media calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun BEN: sumarase 0,5 puntos á media 

calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75 punto á media 

calculada. 

• Valoración dos traballos do alumno cun SOBRESALIENTE: sumarase 1 punto á 

media calculada. 

Os traballos refírense a: actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu 

caso, ampliación que se desenvolverán dende o 20 de abril de 2020 co fin de que o 

alumnado adquira as aprendizaxes e competencias imprescindibles de cada 

materia. 

Cualificación 

final do 

alumnado 

= 
50%* Nota 

1ª avaliación 
+ 

50%* Nota  

2ª avaliación 
+ 

 

1punto 

actividades  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

  



 
 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 4 DE 6 CENTRO:PLURILINGÜE JESÚS MAESTRO 

CURSO: 6º EP 
MATERIA: RELIXIÓN  

  

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Os traballos da 3ª avaliación refírense a:  actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación desenvolvidas dende o 20 de 

abril de 2020 co fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles de cada materia. 

• Exercicios do libro. 

• Rutinas de pensamento. 

• Lectura de textos explicativos e resposta escrita de preguntas. 

• Visionado de vídeos. 

• Elaboración de esquemas, resumos,  mapas mentais.  

• Actividades interactivas.  

• Cuestionarios. 
Compleción de  textos mutilados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece 
Internet e permite, en entornos virtuais, a teleformación, 
titorización e seguimento do alumnado, promóvese a realización de 
tarefas de traballo individual que favoreza a aprendizaxe, foméntase 
a organización e a planificación do estudo e procúrase a consulta de 
dúbidas e o intercambio de información. 

• Créase un entorno educativo flexible, intuitivo e amigable, onde o 
alumnado repase, revise e recupere aprendizaxes, e ademais, 
comparta experiencias. Así, organízase a adaptación de materiais 
didácticos á Rede e o seguimento dos alumnos  a través da  
intercomunicación; adáptanse as distintas ferramentas que ofrece a 
plataforma Educamos para alumnado e familias e facilítase ao 
alumnado o acceso a material didáctico dinámico e interactivo e o 
contacto co profesorado.  

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da 
plataforma Educamos. 

• Seguimento das tarefas do alumnado: é imprescindible que as 
familias manteñan o contacto co profesorado. Anímase aos 
escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio entre 
eles e o profesorado. No caso dos correos, o máis sinxelo é premer 
na man “Gústame”, que se entenderá como “recibido”. 

• Coordinación e estreita colaboración co equipo de orientación con 
especial atención ao alumnado con necesidade específica de apoio 
educativo. 

• Envíanse as tarefas o día da clase a primeira hora. 

• Durante a semana, vanse recibindo todas as tarefas enviadas e 
estará pendente de devolucións ou correccións. 

• Emprego da axenda escolar e/ou o apartado “A miña axenda” da 
plataforma Educamos como medio  de organización das actividades 
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e autorregulación da aprendizaxe: planificación  semanal e diaria do 
traballo. 

• Compróbase a conectividade de escolares e familias.  

• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con 
medios pero sen resposta ás tarefas,  os titores póñense en contacto 
frecuente coas familias para lles facer un recordatorio sobre a 
necesidade de ter unha actitude participativa. 

• Reflexión e análise sobre o proceso seguido a partir da 
intercomunicación coas familias e o alumnado e posterior reaxuste 
da práctica docente. 

 
Alumnado sen conectividade 
Seguirase o establecido no plan de recuperación de vínculo. 

Materiais e recursos 

Libros de texto, presentacións dixitais, vídeos,  ordenadores, 
conexións a internet, teléfono móbil, plataforma Educamos, correo 
electrónico, fotos, dicionarios, libros de lectura, páxinas web, 
contidos dixitais, ... 

 
 
 
 
 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para 
todas as familias. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.  Opinar  coherentemente  con  actitude  crítica  tanto  desde  a
perspectiva de participante como de espectador ou espectadora, ante
as posibles situacións conflitivas xurdidas, participando en debates, e
aceptando as opinións das demais persoas. 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun 
xogo practicado na clase e o seu desenvolvemento. 
EFB1.1.3. Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que
se producen na práctica ou nos espectáculos deportivos. 
EFB1.1.4. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 

B1.3.  Demostrar  un  comportamento  persoal  e  social  responsable,
respectándose a un mesmo e ás demais persoas nas actividades físicas,
en distintos contornos incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as
normas  e  regras  establecidas  e  actuando  con  interese  e  iniciativa
individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha 
mellora da competencia motriz. 
EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das 
demais persoas, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.2.  Toma  de  conciencia  das  esixencias  e  valoración  do  esforzo  que
comportan as aprendizaxes de novas habilidades. 

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

EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización
aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural. 
EFB3.1.2.  Adapta a habilidade motriz  básica de salto a diferentes tipos de
contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, axustando
a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio
postural. 
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,  aplicando
correctamente  os  xestos  e  utilizando  os  segmentos  dominantes  e  non
dominantes. 
EFB3.1.4  Aplica  as  habilidades  motrices  de  xiro  a  diferentes  tipos  de
contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en
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conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa realización
aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural. 

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

EFB4.1.2. Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, individualmente, en parellas ou grupos. 

B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades artístico-
expresivas. 

EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis 
significativa nas actividades expresivas.

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. 

EFB5.1.1. Interésase 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. EFB5.1.5. Realiza os quecementos de
forma autónoma e sistemática, valorando a súa función preventiva. 

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. 

EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida
das capacidades físicas orientadas á saúde. 

EFB5.2.3.  Adapta  a  intensidade  do  seu  esforzo  ao  tempo  de  duración  da
actividade. 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras 
para resolver as situacións motrices, actuando de forma individual, 
coordinada e cooperativa e desempeñando as diferentes funcións 
implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de
táctica individual e colectiva en diferentes situacións motrices. 

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas.

EFB6.3.3. Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos
estratexias de cooperación e de oposición. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Rexistro de participación. 
• Rexistro de presentación de actividades.
• Calidade de actividades.
• Corrección das actividades propostas polo profesorado
• Puntuación de corrección dos deberes.
• Elaboración de informes.
• Seguimento das indicacións do profesorado.

Instrumentos:
• Traballo de investigacións.
• Construción de modelos de actividades.
• Enquisas. 

Cualificación final Para  o cálculo da cualificación final  que se  consignará  na avaliación ordinaria,  farase a media da primeira e da
segunda avaliación e a esa media sumaráselle, se é o caso, a bonificación polo traballo realizado dende o 20 de abril
(Ver Comunicado Familias 6). 

O bonus calcularase segundo este baremo:
– Valoración dos traballos do alumno cun SUFICIENTE: sumarase 0,25 puntos á media calculada.
– Valoración dos traballos do alumno cun BEN: sumarase 0,5 puntos á media calculada.
– Valoración dos traballos do alumno cun NOTABLE: sumarase 0,75 punto á media calculada.
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Cualificación
final  do
alumnado

=
50%* Nota
1ª
avaliación

+ 50%* Nota 
2ª avaliación

+ 1punto
actividades 



– Valoración dos traballos do alumno cun SOBRESALIENTE: sumarase 1 punto á media calculada.
Os  traballos  refírense  a:  actividades  de  recuperacio n,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso,  ampliacio n  que  se
desenvolveran dende o 20 de abril de 2020 co fin de que o alumnado adquira as aprendizaxes e competencias
imprescindibles de cada materia.

Proba extraordinaria de
setembro

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

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

Actividades 

Os traballos da 3ª avaliación refírense a:  actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación  desenvolvidas  dende  o  20  de  abril  de  2020  co  fin  de  que  o  alumnado  adquira  as
aprendizaxes e competencias imprescindibles de cada materia.

 
1. Lectura de textos explicativos e resposta escrita de preguntas.
2. Lectura comprensiva. 
3. Visionado de vídeos.
4. Elaboración de esquemas, gráficos, mapas conceptuais, resumos,  mapas mentais, táboas,… 
5. Actividades interactivas JClic, kahoot,  Edpuzzle,  Escape room... 
6. Enquisas, cuestionarios, tests.
7. Prácticas  baseadas  en  problemas,  (aprendizaxe  por  simulación),  cazatesouros,  xogos  de  pistas,  de

indagación, etc.
Traballo de investigación.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

• A través da integración das principais ferramentas que ofrece Internet e permite, en entornos virtuais,
a  teleformación,  titorización  e  seguimento  do  alumnado,  promóvese  a  realización  de  tarefas  de
traballo individual que favoreza a aprendizaxe, foméntase a organización e a planificación do estudo e
procúrase a consulta de dúbidas e o intercambio de información.

• Créase un entorno educativo flexible, intuitivo e amigable, onde o alumnado repase, revise e recupere
aprendizaxes, e ademais, comparta experiencias. Así, organízase a adaptación de materiais didácticos á
Rede e o seguimento dos alumnos  a través da  intercomunicación; adáptanse as distintas ferramentas
que ofrece a plataforma Educamos para  alumnado e familias  e  facilítase ao alumnado o acceso a
material didáctico dinámico e interactivo e o contacto co profesorado e os compañeiros do curso. 

• Comunicación entre o profesorado e as familias a través da plataforma Educamos.
• Seguimento  das  tarefas  do  alumnado:  é  imprescindible  que  as  familias  manteñan  o  contacto  co

profesorado. Anímase aos escolares a enviar as tarefas para que haxa un intercambio entre eles e o
profesorado. No caso dos correos, o máis sinxelo é premer na man “Gústame”, que se entenderá como
“recibido”.
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• Especial seguimento entre o alumnado que ten pendente algún trimestre ou algunha materia, sendo
somos conscientes das dificultades que presentan algunhas familias por circunstancias diversas.

• Coordinación  e  estreita  colaboración  entre  o  profesorado  e  o  equipo de  orientación con especial
atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

• A fin de facilitar a planificación e o esforzo que están facendo as familias,  enviaranse as tarefas con
periodicidade semanal. Así, o primeiro día da clase de cada materia e a primeira hora, cada profesor
indicará as actividades que os estudantes deberán realizar durante toda a semana pautando aquelas
que se deben facer cada día. 

• Durante  a  semana,  o  profesorado  irá  recibindo  todas  as  tarefas  enviadas  e  estará  pendente  de
devolucións, correccións, dúbidas, consultas, informacións, ...

• Emprego da axenda escolar e/ou o apartado “A miña axenda” da plataforma Educamos como medio
de organización das actividades e autorregulación da aprendizaxe: planificación  semanal e diaria do
traballo.

• Realizaranse titorías online para manter un bo estado emocional entre o alumnado.
• Proporciónase a todas as familias e ao alumnado (dende  6º EP)  o acceso ao servizo da plataforma

Educamos.
• Compróbase a conectividade de escolares e familias. 
• Para reconducir as actitudes pasivas no caso dos alumnos con medios pero sen resposta ás tarefas,  os

titores póñense en contacto frecuente coas familias para lles facer un recordatorio sobre a necesidade
de ter unha actitude participativa.
Reflexio n e ana lise do profesorado sobre o proceso seguido a partir da intercomunicacio n coas
familias e o alumnado e posterior reaxuste da pra ctica docente.

• Alumnado sen conectividade:
• Seguirase o establecido no plan de recuperacio n de vínculo.

Materiais e recursos

Libros de texto,  presentacións  dixitais,  vídeos,   ordenadores,  conexións  a  internet,  teléfono móbil,
plataforma Educamos, correo electrónico, videoconferencias Teams, plataformas educativas, xornais
estranxeiros,  programa  televisivo  “Aprendemos  en  casa”,  caderno  de  traballo,  biblioteca  virtual,
láminas, murais, fotos, dicionarios, libros de lectura, guía de lectura, páxinas web, contidos dixitais, ...
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias A Dirección publicará un comunicado na plataforma Educamos para todas as familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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