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

PÁXINA 0 DE 5

CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESUS
CURSO:2º EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA:CIENCIAS NATURAIS

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 5

CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESUS
CURSO:2º EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA:CIENCIAS NATURAIS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1.1.Iniciarse á actividade científica a través de proxectos: buscar,
seleccionar información dunha forma guiada e comunicar os
resultados en diferentes soportes.
1.2.Traballar dunha forma cooperativa, respectando os/as
compañeiros, o material e as normas de convivencia.

1.1.1.Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de
accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.
1.2.1.Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e
respecta aos/as compañeiros, o material e as normas de convivencia.

2.1.Identificar as similitudes e diferenzas entre as persoas
valorando a súa diversidade.

2.1.1.Identifica e describe as partes do corpo humano e compáraas
coas doutros seres vivos. Recoñece as respiración e a nutrición como
funcións vitais.

2.2.Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio
físico e descanso coa saúde e coa enfermidade.

2.2.1.Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada
alimentación coa propia saúde.

3.1.Deseñar, de forma colectiva, un menu semanal de merendas
saudables para o recreo.

3.1.1.Identifica os alimento diarios necesarios e aplica o menu semanal
de merendas na escola.

3.2.Identificar as principais características e comportamentos de
animais e plantas para adaptarse ao seu medio, teniendo en
cuenta a súa contorna.
3.3.Observar e rexistrar, de maneira elemental e en equipo, algún
ser vivo no seu medio natural ou na aula e comunicar de forma
oral e escrita os resultados empregando diferentes soportes.

3.2.1.Explica as diferenza entre seres vivos e inertes observando a súa
contorna.
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3.3.1.Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da
observación, seres vivos da súa contorna adoptando hábitos de
respecto.
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2.Avaliación e cualificación
Procedementos:
Durante o tempo presencial a avaliación fixose de forma ordinaria e sistemática con probas orais, escritas,
traballos individuais e grupais, expresións orais, traballos cooperativo e observación diaria da evolución do
alumno.
Durante a etapa non presencial se recollen telemáticamente en forma de imaxes, audios e vídeos as
propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito.
Avaliación

Cualificación final

Instrumentos:
Durante a etapa presencial
● Listaxes de control para avaliar o progreso diario, prestando especial atención os traballos escritos na
clase, e a participación activa nas actividades orais.
● Probas específicas tanto orais como escritas de expresión e comprensión.
Durante a etapa non presencial
● Traballo escritos e orais a través dos libros dixitais utilizando a platafoma “Blinklearning” a través da
cual os mestres temos acceso ó seus traballo.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Faráse un especial seguimento do traballo baseado nos criterios de avaliación citados anteriormente,
elaborados polo profesorado de área e valorárase a súa evolución xeral ao longo do curso. De este xeito
poderá ser calificado cunha nota de aprobado.
Criterios de avaliación:
Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de cualificación:
Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades

Visionado de vídeos (documentaries), cancións, interactivas e de repaso de contidos e proxectos.

Metodoloxía

Traballaron con libros dixitais na plataforma “blinklearning”, actividades on line e PDFs enviados via
Drive. Mantivose o contacto co o alumno a través de videoconferencias e respostando as dubidas a
través do correo electrónico.

Materiais e recursos

Libros dixitais na plataforma blinklearning, PDFs, videos e cancións de youtube, material funxible para
os miniproxectos e as manualidades.

4.Información e publicidade
Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa a través do DRIVE da clase e entregan os seus traballos a
través de distintos medios:
● Plataforma Blinklearning
● App Drive: uso para gardar e colgar traballos que serán supervisado polo
Información ao alumnado e ás
mestre.
familias
● Plataforma EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas
familias.
● Videochamada: unha vez por semana para resolver dúbidas e facer
aclaracións de tarefas a través da aplicación Meet
Publicidade

Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio.
www.jesuitinascoruna.es
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1.1.Realizar traballos de investigación que partan de conxecturas,
da observación, experimentación e da toma de conciencia dos
1.1.1Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e
sentimentos e sensacións como medios básicos para obter
tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de
información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e
decisións e asume responsabilidades.
comunicalas sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para
este fin e valorando o esforzo realizado.
1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo adoptando un
1.2.Traballar en equipo e adoptar un comportamento de respecto
comportamento responsable, construtivo e solidario e valorando o
e tolerancia ante as achegas alleas.
esforzo e o coidado do material.

1.3.Empregar os mapas mentais como técnica básica de estudo.

1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de
estudo.

1.4.Coñecer e iniciarse na terminoloxía propia da área.

1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área.

2.1.Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema,
identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios
neles e espertando actitudes de defensa, respecto e
recuperación deles.

2.1.1.Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un
ecosistema identificando as actividades humanas que orixinan
desequilibrios neles e cita algunha medida de respecto e recuperación.

2.2.Realizar sinxelos traballos dalgún ecosistema en concreto:
acuático, terrestre.
2.3.Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana,
analizando en grupo as consecuencias que a intervención
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2.2.1.Nomea os elementos e as características básicas dos
ecosistemas sobre os que se investigou na aula.
2.3.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana máis
próximo.
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humana provoca na conservación da paisaxe natural e
defendendo algunhas medidas para a conservación desta.

2.3.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoos dos de interior.
2.3.3.Coñece e leva ás práctica accións positivas para a protección do
medio natural.

2.4.Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe
local e coñecer algunhas características máis significativas
destes

2.4.1.Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe
local e coñece as características máis significativas destes.

2.5.Identificar algunhas rocas e minerais presentes na contorna e 2.5.1.Identificar algúns minerais e rocas da súa contorna e coñece
recoñecer algúns usos que as persoas fan deles.
algúns usos aos que se destinan.
2.6.Empregar correctamente as nocións topolóxicas básicas de
posición e proximidade para orientarse na contorna máis
próxima.

2.6.1.Elabora un esbozo do plano do barrio no que está situada a
escola e deseña posibles itinerarios de acceso desde a súa casa.

3.1.Identificar as funcións e servizos dos seus diversos
organismos: bombeiros e bomberas, policía…

3.1.1.Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos
do Concello.

3.2.Manifestar satisfacción pola pertenza a un grupo e respectar
as características das persoas coas que convivimos e que
pertencen a diferentes grupos sociais.

3.2.1.Mostra unha actitude de aceptación e respecto #ante as
diferenzas individuais nos grupos aos que pertence e cos que convive,
nos xogos e nas tarefas escolares.
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1. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Durante o tempo presencial a avaliación fixose de forma ordinaria e sistemática con probas orais, escritas,
traballos individuais e grupais, expresións orais, traballos cooperativo e observación diaria da evolución do
alumno.
Durante a etapa non presencial se recollen telemáticamente en forma de imaxes, audios e vídeos as propostas
de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito.
Avaliación

Cualificación final

Instrumentos:
Durante a etapa presencial
● Listaxes de control para avaliar o progreso diario, prestando especial atención os traballos escritos na
clase, e a participación activa nas actividades orais.
● Probas específicas tanto orais como escritas de expresión e comprensión.
Durante a etapa non presencial
● Traballo escritos e orais a través dos libros dixitais utilizando a platafoma “Blinklearning” a través da
cual os mestres temos acceso ó seus traballo.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Faráse un especial seguimento do traballo baseado nos criterios de avaliación citados anteriormente,
elaborados polo profesorado de área e valorárase a súa evolución xeral ao longo do curso. De este xeito
poderá ser calificado cunha nota de aprobado.
Criterios de avaliación:
Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de cualificación:
Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades

Visionado de vídeos (documentaries), cancións, interactivas e de repaso de contidos e proxectos.

Metodoloxía

Traballaron con libros dixitais na plataforma “blinklearning”, actividades on line e PDFs enviados via
Drive. Mantivose o contacto co o alumno a través de videoconferencias e respostando as dubidas a
través do correo electrónico.

Materiais e recursos

Libros dixitais na plataforma blinklearning, PDFs, videos e cancións de youtube, material funxible para
os miniproxectos e as manualidades.

3. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Publicidade

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado:
Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa a través do DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través de
distintos medios:
● Plataforma Blinklearning
● App Drive: uso para gardar e colgar traballos que serán supervisado polo mestre.
● Plataforma EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias.
● Videochamada: unha vez por semana para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas a través da
aplicación Meet
Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio.
www.jesuitinascoruna.es
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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles
Criterio de evaluación
Estándar de aprendizaje
1.1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 1.1.1. Expresa de manera global sentimientos, vivencias y opiniones.
espontáneas, respetando el turno de palabra y la intervención de 1.1.2. Aplica las normas socio - comunicativas: escucha, espera de
los y de las demás.
turnos.
1.2.1. Integra de manera global los recursos básicos verbales y no
verbales para comunicarse oralmente, identificando, de forma global, el
1.2. Reconocer la información verbal y no verbal de los discursos valor comunicativo de estos.
orales e integrarla en la producción propia.
1.2.2. Se expresa con una pronunciación y una dicción adecuada a su
nivel.
1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para 1.3.1. Participa activamente en diversas situaciones de comunicación: satisfacer necesidades de comunicación en diferentes diálogos -exposiciones orales guiadas, con ayuda, cuando proceda, de
situaciones de aula.
las tecnologías de la información y de la comunicación.
1.4.1. Utiliza el vocabulario adecuado a su nivel.
1.4. Ampliar el vocabulario a partir de las experiencias de aula.
1.4.2. Identifica por el contexto el significado de distintas palabras.
1.5. Reconocer el tema y el sentido general de un texto oral breve 1.5.1. Comprende, de forma global, la información general de un texto
y sencillo, de diferente tipología, atendiendo a la forma del oral sencillo de uso habitual, del ámbito escolar y social.
mensaje (descriptivos, narrativos, dialogados) y a su intención
1.5.3. Responde preguntas correspondientes a la compresión literal.
comunicativa (informativos, literarios y prescriptivos).
1.6.2. Reconoce de forma global el contenido principal de una
1.6. Valorar los medios de comunicación social como instrumento
entrevista, noticia o debate infantil procedente de los medios de
de comunicación.
comunicación.
1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios o no literarios, sencillos y
1.7. Reproducir textos adecuados a sus gustos e intereses.
breves, adecuados a sus gustos e intereses.
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1.8.1. Adecuar la entonación, el volumen y el gesto a la representación
dramática.
1.9. Producir textos orales breves, imitando modelos y 1.9.2. Organiza el discurso con una secuencia coherente elemental.
atendiendo a la forma y a la intención comunicativa.
1.10. Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las 1.10.1. Usa un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las
diferencias.
diferencias.
1.11. Utilizar de manera efectiva el lenguaje oral: escuchar y 1.11.1. Emplear de manera efectiva el lenguaje oral para comunicarse:
preguntar.
escucha y pregunta para asegurar la comprensión.
2.1.1. Lee en voz alta, con pronunciación y entonación idónea,
2.1. Leer en voz alta y en silencio, diferentes textos sencillos de diferentes tipos de textos muy sencillos adaptados a su edad.
carácter infantil.
2.1.2. Lee en silencio textos muy sencillos próximos a su experiencia
infantil.
2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y
2.2.1. Identifica el tema de un texto sencillo.
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario.
2.3.1. Activa, de forma guiada, conocimientos previos para comprender
un texto.
2.3. Utilizar de forma guiada estrategias elementales para la 2.3.2. Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir del título y
comprensión lectora de textos muy sencillos de diversa tipología. de las ilustraciones redundantes
2.3.3. Relaciona la información contenida en las ilustraciones con la
información que aparece en el texto.
2.4.1. Dedica, de forma guiada, momentos de ocio para la lectura
2.4. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.
voluntaria.
2.4.2. Explica, de manera sencilla, sus preferencias lectoras.
2.6. Mostrar interés por tener una biblioteca propia.
2.6.1. Cuida, conserva y organiza sus libros.
2.7.1. Diferencia, con ayuda, entre información y publicidad.
2.7. Identifica, con ayuda, la estructura básica de diferentes 2.7.2. Formula hipótesis, de manera guiada, sobre la finalidad de
textos leídos.
diferentes textos muy sencillos a partir de su tipología, y de los
elementos lingüísticos y no lingüísticos muy redundantes, adaptados a
1.8. Dramatizar, de manera colaborativa, textos infantiles.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 3 DE 10

CENTRO:COLEXIO HIJAS DE JESÚS
CURSO: 2ºEP
MATERIA: LENGUA CASTELLANA

su edad.
3.1. Producir textos sencillos según un modelo con diferentes
formatos (descriptivos, narrativos, dialogados) e intenciones
comunicativas (informativos, literarios y prescriptivos, aplicando
las reglas ortográficas de nivel y cuidando la presentación.
3.2. Valorar su propia producción escrita, así como la producción
escrita de sus compañeros.
3.4. Elaborar, de manera guiada, proyectos individuales o
colectivos sobre diferentes temas del área.
4.3. Aplicar los conocimientos básicos sobre las reglas
ortográficas para favorecer una comunicación más eficaz.
4.4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de la lengua.
5.1. Valorar textos como fuente de gozo e información.

5.2. Iniciar la lectura expresiva de textos literarios narrativos,
líricos y dramáticos en la práctica escolar.
5.3. Valorar los recursos literarios da tradición oral: poemas,
canciones, cuentos, refranes, adivinanzas.
5.6. Reproducir textos literarios breves y muy sencillos adaptados
a su edad.
5.7. Participar con interés en dramatizaciones de sencillos textos
literarios adaptados a la edad.
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3.1.2. Presenta sus trabajos con caligrafía clara y limpieza, evitando
riesgos etc.
3.2.1. Valora su propia producción escrita, así como la producción
escrita de sus compañeros.
3.4.2. Elabora y presenta, de forma guiada, textos sencillos, que ilustra
con imágenes de carácter redundante con el contenido.
4.3.1. Utiliza los signos de puntuación y las normas ortográficas
propias del nivel y las aplica a la escritura de textos sencillos.
4.4.1. Aplica las normas de concordancia de género y número en la
expresión oral y escrita.
4.4.2. Utiliza signos de puntuación en sus composiciones escritas.
4.4.3. Utiliza una sintaxis básica en las producciones escritas propias.
5.1.1. Valora de forma global textos propios de la literatura infantil:
cuentos, canciones, poesía, cómics, refranes y adivinanzas.
5.2.1. Inicia la lectura guiada de textos narrativos sencillos de tradición
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura
actual.
5.2.2. Interpreta, intuitivamente y con ayuda, el lenguaje figurado en
textos literarios (personificaciones)
5.3.1. Valora los recursos literarios de la tradición oral: poemas,
canciones, cuentos, refranes, adivinanzas.
5.6.1. Reproduce textos orales muy breves y sencillos: canciones y
poemas.
5.7.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos
literarios adaptados a su edad.
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5.8. Valorar la literatura en cualquier lengua, especialmente en 5.8.1. Valora la literatura en cualquier lengua, especialmente en lengua
lengua gallega, como vehículo de comunicación y como recurso gallega, como vehículo de comunicación y como recurso de gozo
de gozo personal.
personal.
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2. Evaluación y cualificación
Procedimientos (o cómo realizamos la recogida de información):
Dicha recogida se realiza a través de la observación sistemática, las pruebas específicas y la revisión de
tareas.
Instrumentos (o herramientas físicas que empleamos para recoger las pruebas necesarias del avance o no
cara a los objetivos marcados):
● Para la observación sistemática: Observación directa y listas de control.
● Para las pruebas específicas: Prueba escrita al inicio de cada unidad, pruebas de comprensión lectora,
expresión oral, pruebas ortográficas y pruebas globales de la unidad.
● Para la revisión de tareas: corrección de las tareas del libro de trabajo y las fichas diarias.

Evaluación

Cualificación final

Debido a que la evaluación es continua (se da a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
englobando objetivos nuevos y otros ya desarrollados) se podrá dar más peso a la calificación de la segunda
evaluación en función de la evolución positiva del alumno/a (si así fuera).
Asimismo, en función del trabajo realizado por el alumno/a durante el tercer trimestre, se podrá elevar su
calificación final.
Criterios de evaluación:
A los alumnos que tengan alguna materia suspensa en la primera y segunda evaluación se les aplicará un plan
de refuerzo para intentar superar el área, que consistirá en un trabajo específico.

Alumnado
pendiente

de

materia Criterios de cualificación:
Se realizará un seguimiento especial del trabajo basado en los criterios de evaluación citados anteriormente,
elaborados por el profesorado de área y se valorará su evolución general a lo largo del curso. De esta
manera será calificado con una nota de aprobado.
Procedimientos e instrumentos de evaluación:
- El procedimiento de evaluación será la revisión de las tareas asignadas.
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- Los instrumentos a utilizar serán fichas o trabajos que incluirán tareas de comprensión oral, comprensión
lectora, expresión oral y escrita, caligrafía y ortografía.

Atención á
diversidade

O Departamento de Orientación levará a cabo un seguimento constante e unha supervisión cercana a través
de reunións semanais cos titores dos diferentes cursos da etapa de Primaria, coa fin de previr as posibles
dificultades que poidan xurdir e porporcionar o soporte axeitado a cada necesidade (ampliación e adecuación
de recursos, acompañamento emocional, propostas de medidas e concreción de competencias esenciais).
Aplicaranse as medidas de atención á diversidade para cada alumno, establecidas ao longo do curso, e
levarase a cabo o seguimento das tarefas propostas a través de comunicación telemática (videochamada,
plataforma e aplicacións).
Para aqueles alumnos que seguen unha programación de Adaptación Curricular establecerase unha
comunicación online persoal, cunha frecuencia a valorar dependendo do caso (diaria ou semanal). Do mesmo
xeito haberá un contacto persoal directo co alumnado que segue algunha medida de Reforzo Educativo e que
presenta unha dificultade que lle impida avanzar no seu ritmo de aprendizaxe.
Dende o Departamento de Orientación facilitaranse os recursos necesarios para garantir o proceso educativo
dos alumnos.
Ao final de curso valorarase o progreso e a consecución dos obxectivos propostos e recolleranse as
conclusións no informe individualizado de cada alumno.
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3. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, y en su caso, ampliación)

Actividades

Metodología

Materiales y recursos

● Recuperación: Tareas de comprensión oral y escrita de material adaptado, pequeñas
exposiciones orales sobre un tema cercano a su realidad, elaboración de pequeñas expresiones
escritas (descripciones, notas, invitaciones…), tareas de caligrafía (cuadrícula de 4 e 3 mm),
tareas de ortografía natural.
● Repaso/refuerzo: Tareas de comprensión oral y escrita del material de clase, exposiciones orales
de cierta duración, elaboración de expresiones escritas (descripciones, pequeños cuentos y
cartas), tareas de caligrafía (cuadrícula de 3 mm), tareas de ortografía natural e iniciación a la de
reglas.
● Ampliación: Tareas de comprensión oral y escrita del material ampliado, exposiciones orales de
cierta duración sobre temáticas con un contenido relevante, elaboración de expresiones escritas
(descripciones completas, cuentos y redacciones), tareas de caligrafía (cuadrícula de 3 mm),
tareas de ortografía natural y de reglas.
● Recuperación: organización y temporalización del contenido de forma cíclica y continua para
lograr una comprensión gradual y adaptada al nivel madurativo y cognitivo del alumnado.
Presentación de tareas competenciales, interdisciplinares (incluyen destrezas y habilidades de
otras áreas) y cercanas a la realidad del alumno, utilización del juego como metodología que
motive e incite al reto. Aporte continuo de feedback por parte del docente.
● Repaso-refuerzo: revisión y selección de los contenidos más importantes de los dos primeros
trimestres del curso. Recordatorio y refuerzo de ellos utilizando una metodología lúdica,
globalizada y competencial.
● Ampliación: detección del alumnado a quien se van a dirigir este tipo de actividades.
Presentación de tareas motivadoras, globalizadas (donde la destreza y habilidad lingüística será
una más de muchas habilidades a desarrollar en la realización de la tarea) y competenciales (que
favorezcan no solo el “saber hacer” sino también el “saber ser” y “saber estar”).
● Recuperación: material de atención a la diversidad del proyecto Santillana, banco de actividades
online, vídeos, tutoriales y dossier físico o telemático elaborado por el profesorado de área.
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● Repaso-refuerzo: libro de Santillana, material específico elaborado por los profesores de área en
esta situación excepcional alojado en el Drive, vídeos, tutoriales y actividades online (otras
disponibles en la red y creadas por los docentes).
● Ampliación: material de atención a la diversidad del proyecto Santillana, banco de actividades
online de la editorial (Santillana), material fotocopiable de ampliación disponible en la red y
pequeños proyectos de contenido lingüístico.

4. Información y publicidad
Información a las familias: Contacto permanente con ellas a través de su cuenta de SM Educamos y
cuenta de Gmail de sus hijos, envío semanal de la propuesta de trabajo para los niños, videotutoriales
de explicación de aplicaciones a utilizar y llamadas telefónicas individuales.
Información al alumnado y a
las familias
Información a los alumnos: se realiza a través de diferentes canales, videollamada grupal semanal,
feedback y valoración individual de los trabajos recibidos a través de su cuenta de Gmail (Drive) y
plataforma Educamos y envío de mensajes de ánimo y motivación por parte de los tutores/as.

Publicidad

Este documento está expuesto en la web del centro desde el 12 de mayo.
www.jesuitinascoruna.es
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1. Expresar verbalmente de forma razoada ol proceso seguido la 1.1. Comunica verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na
na resolución dun problema.
resolución dun problema.
2.1. Comprende, con axuda de pautas, o enunciado de problemas
(datos, relacións entre os datos, contexto do problema...) e pequenos
textos.
2.2. Utiliza estratéxias heurísticas e procesos de razoamento na
resolución de problemas.
2.3. Iníciase na reflexión sobre o proceso de resolución de problemas.
2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de
2.4. Iníciase na realización de estimacións e na elaboración de
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as
conxeturas sobre os resultados dos problemas a resolver, contrastando
solucións obtidas.
a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia.
2.5. Iníciase na identificación e interpretación de datos e mensaxes de
texto numéricos sinxelos da vida cotiá.
2.6 Comunica os procesos seguidos nas tarefas realizadas.
2.7 Aplica estratexias sinxelas (manipulación, experimentación, cálculo
mental...) na resolución de problemas orais.
3.1. Identificar patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións
3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns,
de cambio, en contextos numéricos, funcionais e xeométricos.
regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos,
3.2. Iníciase na realización de prediccións sobre os resultados
xeométricos e funcionais, valorando a súa utilidade para facer
esperados, utilizando os patrones e leis atopados, analizando a súa
prediccións.
idoneidade e os erros que se producen.
4.1. Iníciase na profundización en problemas unha vez solucionados,
4. Profundizar en problemas solucionados, plantexando
analizando a coherencia da solución e procurando outras formas de
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, etc.
resolvelos.
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4.2 Iníciase no plantexamento de novos problemas, a partir dun
resolto.
6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, relativos aos 6.1. Iníciase na práctica do método científico, sendo ordeado,
contidos traballados, establecendo conexións entre a realidade e organizado e sistemático.
as Matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 6.2. Iníciase na planificación do proceso de traballo con preguntas
matemáticos axeitados para a resolución de problemas.
axeitadas.
7. Coñecer algunhas características do método de traballo
7.1. Iníciase na realización de estimacións sobre os resultados
científico en contextos de situacións problemáticas que hay que
agardados e contrasta a súa validez.
resolver.
9.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas: esforzo, perseverancia, flexibilidade e aceptación da
crítica razoada.
9. Desenvolver e cultivar as actitudes personais inherentes ao 9.2. Plantéxase a resolución de retos e problemas coa precisión,
que facer matemático.
esmero e interés axeitados ao nivel educativo e á dificultade da
situación.
9.5. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento para crear e
investigar conxeturas e construir e defender argumentos.
10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas
valorando as consecuencias das mesmas e a súa conveniencia.
10.3. Iníciase no uso de ferramentas tecnolóxicas para a realización de
cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas,
10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de
conxeturas e construir e defender argumentos.
situaciones descoñecidas.
10.4 Amosa espíritu de superación ante diferentes retos plantexados.
10.5 Amosa una actitude de confianza frente a situaciónss diversas
dentro do entorno escolar.
10.6 Amosa iniciativa en diferentes situacións de xogo.
11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para 11.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas solucionados e os
situacións similares futuras.
procesos desenvolvidos, valorando as ideas clave.
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12. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual no proceso
de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando
información relevante en Internet ou noutras fontes, elaborando
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións de
estos.
13. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y
estrategias para el cálculo y para resolver problemas.

12.1. Iníciase na utilización de ferramentas tecnolóxicas para a
realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver
problemas.
12.2. Iníciase na utilización da calculadora para a realización de
cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas.
13.2 Utiliza a calculadora para a realización de cálculos numéricos,
para aprender e para resolver problemas.
1.1. Realiza sumas e restas con números naturais ata o millar.
1. Realizar operacións e cálculos numéricos, mediante diferentes
1.2. Utiliza instrumentos para a representación do cálculo matemático.
procedimentos, incluido o cálculo mental, utilizando as
1.3. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas.
propiedades das operacións e estratexias personais según a
1.5. Aplica estratexias sinxelas (manipulación, experimentación, etc.)
naturaleza do cálculo.
na resolución de problemas orais.
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2. Usar as fraccións para interpretar e intercambiar información e
resolver problemas en contextos da vida cotiá.
3. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar da suma e
resta de números naturais ata a centena na resolución de
problemas no entorno escolar e familiar e na vida cotiá.

2.1. Iníciase no uso das fraccións para interpretar e intercambiar
información e resolver problemas en contextos da vida cotiá.
3.1. Utiliza e automatiza algoritmos estándar de suma e resta de
números naturais ata a centena na resolución de problemas do entorno
escolar, familiar e da vida cotiá.
4.1. Resolve problemas, relacionados co entorno escolar e familiar que
4. Resolver problemas relacionados co entorno escolar e familiar supoñen a interpretación e ordeación de números naturais ata a
que supoñen a interpretación e ordeación de números naturais centena, aplicando operacións de suma e resta.
ata a centena aplicando operacións de suma e resta e explicando 4.2. Comprende, con axuda de pautas, o enunciado de problemas
o proceso aplicado.
(datos, relacións entre os datos, contexto do problema) do entorno
escolar e familiar.
1.1. Coñece a través da experiencia as unidades más usuais do
sistema métrico decimal: lonxitude (metro e centímetro), capacidade
1. Seleccionar instrumentos e unidades de medida usuais previa
(litro) e peso/masa (kilogramo e gramo).
realización de estimacións, e expresar con precisión medidas de
1.2 Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volúmenes
lonxitude, capacidade e peso/masa en situacións do entorno
de obxectos e espacios coñecidos; elixindo a unidade e os
escolar e familiar.
instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida,
explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.
2.1. Mide e compara lonxitudes, capacidades e masas no entorno
2. Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada
escolar e familiar cos instrumentos axeitados expresando o resultado
caso, estimando a medida de magnitudes.
en función do instrumento escollido.
2.2. Utiliza instrumentos para a representación do cálculo matemático.
4.1. Lee a hora en reloxios dixitais en reloxios analóxicos (en punto,
4. Coñecer as unidades de medida do tiempo utilizándoas para
cuartos e medias).
resolver problemas e expresar axeitadamente duracións no
4.2. Coñece as unidades para medir o tiempo (segundo, minuto, hora,
entorno escolar.
día, semana, mes e ano) e utiliza a unidade axeitada para expresar
duracións no entorno escolar.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 11

CENTRO:COLEGIO HIJAS DE JESÚS
CURSO:2ºEP
MATERIA: MATEMÁTICAS:

1. Recoñecer figuras planas e as súas características: cuadrado,
rectángulo, triángulo e círculo.
2. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver
problemas.

1.1. Recoñece o cuadrado, o triángulo, o círculo e o rectángulo no
entorno escolar.
2.1. Aplica conceptos sobre as propiedades de figuras á realización de
medicións de espacios no entorno escolar.
2.2 Calcula o perímetro de: rectángulo, cuadrado e triángulo.

3. Coñecer as características e aplicarlas para clasificar:
poliedros, prismas, pirámides, corpos redondos (cono, cilindro e
esfera) e os sus elementos básicos.

3.1. Iníciase no coñecemento de corpos sólidos.

4. Interpretar mensaxes sobre relacións espaciais utilizando os
conceptos de esquerda-dereita, diante-atrás, recta, xiro,
paralelismo, etc.

3.1. Comprende e describe posiciónss e recorridos e interpreta as súas
representacións espaciais en croquis de itinerario, plans, etc.,
utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-atrás, recta, xiro,
paralelismo, etc.

5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu
nivel, establecendo conexiónss entre a realidade e as
matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos
matemáticos e reflexionando sobre o proceso aplicado para a
resolución de problemas.
1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando
algúns recursos sinxelos de representación gráfica (tablas de
datos, bloques de barras, diagramas lineais) para comunicar a
información.
2. Realizar, leer e interpretar representacións gráficas (gráficas
de barras, pictogramas...) dun conxunto de datos relativos ao
entorno escolar ou familiar.
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4.1. Identifica no entorno escolar e familiar formas rectangulares,
triangulares, etc., describídolas cun vocabulario básico (línea curva ou
recta, lados, etc.).

1.1. Recolle datos en situacións de observación do entorno escolar ou
familiar, e os rexistra en táboas, diagramas de barras e pictogramas.
2.1. Recolle datos en situacións de observación do entorno escolar ou
familiar, e os rexistra en táboas, diagramas de barras e pictogramas.
2.2 Interpreta datos en táboas de doble entrada ou en gráficos moi
sinxelos (diagrama de barras e circulares) sobre situacións do entorno
escolar, familiar e a vida cotiá.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos (ou cómo realizamos a recollida de información):
Dita recollida realizase a través da observación sistemática, as probas específicas e a revisión de tarefas.

Avaliación

Instrumentos (ou ferramentas físicas que empleamos para recoller as probas necesarias do avance ou
non cara aos obxectivos marcados).
- Para a observación sistemática: Observación directa e listaxes de control.
- Para as probas específicas: Proba escrita de inicio de unidade, probas de cálculo mental, proba
global de unidade.
- Para a revisión de tarefas: corrección de tarefas do libro e fichas; portfolio (diario de matemáticas).
Indicara o procedemento para obter a cualificación final do curso:

Cualificación final

Alumnado de materia
pendente

O profesor/a de área terá en conta as calificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a,
tendo en conta que a avaliación é continua (dase ao longo de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe
englobando obxectivos novos e outros xa desenrolados); poderá darse máis peso á calificación da
segunda avaliación en función da evolución positiva do alumno/a (se así fose).
Asemesmo en función do traballo realizado polo alumno/a durante o terceiro trimestre poderase elevar a
súa cualificación final.
Criterios de avaliación:
Os alumnos que teñan algunha materia suspesna na primeira e segunda avaliación se lles aplicará un
plan de reforzo para intentar superar a área, que consistirá nun traballo específico.
Criterios de cualificación:
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Faráse un especial seguimento do traballo baseado nos criterios de avaliación citados anteriormente,
elaborados polo profesorado de área e valorárase a súa evolución xeral ao longo do curso. De este xeito
será calificado cunha nota de aprobado.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
-O procedemento de avaliación será a revisión de tarefas.
-O instrumento a utilizar será un documento (físico ou telemático) que incluirá tarefas de numeración
(completar series, descompor en unidades, decenas e centenas, ordear números de maior a menor...),
tarefas de cálculo (cálculo mental, resolución de operacións de sumas e restas con e sen levadas...),
tarefas de razoamento lóxico matemático (problemas orais e escritos), tarefas de selección de medidas de
lonxitude, capacidade e peso/masa, tarefas de xeometría (figuras planas) e conceptos topolóxicos.

Atención á
diversidade

O Departamento de Orientación levará a cabo un seguimento constante e unha supervisión cercana a
través de reunións semanais cos titores dos diferentes cursos da etapa de Primaria, coa fin de previr as
posibles dificultades que poidan xurdir e porporcionar o soporte axeitado a cada necesidade (ampliación e
adecuación de recursos, acompañamento emocional, propostas de medidas e concreción de
competencias esenciais).
Aplicaranse as medidas de atención á diversidade para cada alumno, establecidas ao longo do curso, e
levarase a cabo o seguimento das tarefas propostas a través de comunicación telemática (videochamada,
plataforma e aplicacións).
Para aqueles alumnos que seguen unha programación de Adaptación Curricular establecerase unha
comunicación online persoal, cunha frecuencia a valorar dependendo do caso (diaria ou semanal). Do
mesmo xeito haberá un contacto persoal directo co alumnado que segue algunha medida de Reforzo
Educativo e que presenta unha dificultade que lle impida avanzar no seu ritmo de aprendizaxe.
Dende o Departamento de Orientación facilitaranse os recursos necesarios para garantir o proceso
educativo dos alumnos.
Ao final de curso valorarase o progreso e a consecución dos obxectivos propostos e recolleranse as
conclusións no informe individualizado de cada alumno.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

- Recuperación: tarefas de numeración (completar series, descompor en unidades, decenas e
centenas, ordear números de maior a menor...), tarefas de cálculo (cálculo mental, resolución de
operacións de sumas e restas con e sen levadas...), tarefas de razoamento lóxico matemático
(problemas orais e escritos), tarefas de selección de medidas de lonxitude, capacidade e
peso/masa, tarefas de xeometría (figuras planas) e conceptos topolóxicos.
- Repaso-reforzo: tarefas da unidade 4 de Emat, tarefas aloxadas no Drive da asignatura (Emat en
casa, Caderno de cálculo, Matemáticas en casa e fichas de razoamento lóxico matemático e
cálculo mental)
- Ampliación: Tarefas de iniciación á multiplicación (coñecemento das taboas) e á división (como
reparto equitativo), tarefas de numeración (presentación da unidade de millar), tarefas de
conversión de unidades de medida en outras da mesma magnitude, Tarefas sobre o dominio da
hora (máis alá da hora en punto, medias e cuartos).

Metodoloxía

- Recuperación: organización e temporalización do contido de forma cíclica e continua para lograr
unha comprensión gradual e adaptada ao nivel madurativo e cognitivo do alumnado.
Presentación de tarefas competenciais, interdisciplinares (inclúen destrezas e habilidades de outras
áreas) e cercanas á realidade do alumno, Utilización do xogo como metodolxgía que motive e incite
ao reto. Aporte continuo de feedback por parte do docente.
- Repaso-reforzo: revisión e selección dos contidos máis importantes dos dous primeiros
trimestres do curso. Recordatorio e reforzo deles utilizando unha metodoloxía lúdica, globalizada e
competencial.
- Ampliación: detección do alumnado a quen se van dirixir este tipo de actividades. Presentación
de tarefas motivadoras, globalizadas (onde a destreza e habilidade matemática será unha máis de
moitas habilidades a desenrolar na realización da tarefa) e competenciais (que favorezan non só o
“saber facer” senón tamén o “saber ser” e “saber estar”)

Materiais e recursos

- Recuperación: material de atención á diversidade do proxecto Emat (osíxeno), banco de
actividades online (Ciberemat), videos, tutoriais e dosier físico ou telemático elaborado polo
profesorado de área.
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- Repaso-reforzo: Libro de Emat, material específico elaborado polos profesores de área nesta
situación excepcional aloxado no Drive (“Matemáticas en casa”, “Caderno de cálculo”, “Fichas de
razoamento lóxico matemático e cálculo mental”), material aportado pola Editorial Tekman (Emat en
casa), videos, tutoriais e actividades online (Ciberemat, outras disponibles na rede e creadas polos
docentes).
- Ampliación: material de atención á diversidade do proxecto Emat (reto), banco de actividades
online da editorial (Ciberemat), material fotocopiable de ampliación disponible na rede e pequenos
proxectos de contido matemático (“Imos decorar a nosa habitación”, “Preparamos unha viaxe por
Galicia”,...)

4. Información e publicidade
Información ás familias: Contacto permanente con elas a través da súa conta de SM Educamos e
conta de Gmail dos seus fillos, envío semanal da proposta de traballo para os nenos, videotutoriais
de explicación de aplicacións a utilizar e chamadas telefónicas individuais.
Información ao alumnado e
ás familias

Publicidade

Información aos alumnos: realizarase a través de diferentes canles, videochamada grupal
semanal, feedback e valoración individual dos traballos recibidos a través da súa conta de Gmail
(Drive) e plataforma Educamose e envío de mensaxes de ánimo e motivación polos tutores/as.
Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio.
www.jesuitinascoruna.es
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galici.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna
inmediata, de lugares e obxectos, así como de expresar os 2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente
preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e
seus gustos e intereses, usando expresións e frases
dos e das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos,
sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou
presentar á súa familia, indicar as súas preferencias) cunha
enlazadas con conectores básicos (and/or).
pronuncia e entoación comprensibles
2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación básicos e de uso diario.
3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as
ideas principais en textos simples e breves relacionados
con temas familiares e de interese para o alumnado, que
contan con apoio visual.
3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a e as
ideas principais do texto.
3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e
previamente traballados oralmente, amosando una
entoación e pronuncia adecuadas
4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de
frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con
razoable corrección as convencións ortográficas e os
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da
súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida
cotiá, en situacións familiares e predicibles.
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2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas
básicas (nome, idade, gustos).
3.1. Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos
relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.

3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada
de apoio visual e identifica os e as personaxes principais.
3.4. Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de
forma oral, con entoación e pronuncia comprensibles.

4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves
seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis
sinxela.
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4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas
básicas para escribir con razoable corrección palabras
curtas que utiliza normalmente ao falar, pero non
necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada.
5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e
significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre
estes a unha comprensión adecuada do texto.
5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.
5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a
tamaño, cantidade, posesión, número calidades físicas,
forma e cor.
5.6. Comprender e expresar a posesión.
5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas
máis básicas e frecuentes para realizar as funcións
comunicativas propias do seu nivel.
5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en
contextos comunicativos sinxelos.
5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha
competencia integrada.
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4.3. Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura.
5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se
fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas …) e compáraos
cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.
5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de
cortesía (Please, thank you, excuse me…).
5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos
demais utilizando as fórmulas de cortesía básicas.
5.7. Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a e a unha
terceira persoa.
5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples.
5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por
exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula e expresar e
preguntar cantidades.
5.12. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de
glosarios ilustrados,dramatizacións etc.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Durante o tempo presencial a avaliación fixose de forma ordinaria e sistemática avaliando as catro destrezas
principais da aprendizaxe dunha lingua: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión
escrita.
Durante a etapa non presencial se recollen telemáticamente en forma de imaxes, audios e vídeos as
propostas de traballo que lles foron enviadas do de esa forma as catro destrezas mencionadas
anteriormente.
Avaliación

Instrumentos:
Durante a etapa presencial:
- Listaxes de control para avaliar o progreso diario, prestando especial atención os traballos escritos na
clase, e a participación activa nas actividades orais.
- Probas específicas tanto orais como escritas de expresión e comprensión.
Durante a etapa non presencial
-Traballo escritos e orais a través dos libros dixitais utilizando a platafoma “Blinklearning” a través da cual os
mestres temos acceso ó seus traballo. Utilízanse tamén páxinas web con exercicios interactivos.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cualificación final

Considerase que a avaliación nesta materia é contínua, xa que cada unidade parte dos contidos previos.
Terase en conta a nota da segunda avaliación, poidendo superala en caso de que durante a terceira
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avaliación notarase unha implicación por parte do alumno, entregando as tarefas propostas e implicándose
no proceso de aprendizaxe.

Criterios de avaliación:
Os alumnos que teñan alguna mateira suspensa na primeira e segunda avaliación terán a oportunidade de
superalas xa que é avaliación contínua e ademáis pola presente situación na que nos atopamos toda a
materia é de repaso, polo que se entregan as tarefas e se implican no proceso de ensino-aprendizaxe os
alumnos superarán a área.
Criterios de cualificación:
Alumnado de materia
O alumno será calificado cunha nota aprobada sempre que presente telemáticamente o material das
pendente
propostas enviadas polo mestre, tendo sempre presente a situación familiar, os medios e os recursos dos que
dispón o alumno.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
-A avaliación farase tendo en conta o material de reforzo que envíen a través das distintos instrumentos que
se utilizan na proposta de traballo específico: vídeos, audios e traballos feitos nas distintas aplicacións
dixitais.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

As actividades propostas na 3º avaliación son o remate da unidade que deixamos a medias antes da
declaración do estado de alarma e repaso das anteriores despois da publicación da Orde.
O tipo de actividades son exercicios escritos en papel e actividades interactivas sacadas de diferentes
páxinas web e da proposta do libro dixital. Ademáis graban audio e vídeos que nos envían para podercoñecer
o seu progreso na expresión oral.

Metodoloxía

Materiais e recursos

-Libro de texto dixital que atopan na plataforma “Blinklearning”
-Libro de actividades dixital que atopan na plataforma “Blinklearning”
-Follas de traballo elaboradas polo mestre.
-Videos de youtube que repasan de forma motivadora o vocabulario.
-Páxinas web con recursos interactivos como:
https://www.theyellowpencil.com/
https://www.britishcouncil.es/blog/juegos-ingles-primaria
https://www.busuu.com/en/keep-kids-learning
4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás familias
Publicidade

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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Plataforma escolar “Educamos” da que dispoñen todas as familias do centro.
Correo electrónico con dominio do centro @jesuitinascoruna.es do que dispoñen todos os alumnos do
centro.
Páxina web www.jesuitinascoruna.es
Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores.

Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio: www.jesuitinascoruna.es
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre
do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos
aspectos da moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.
1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de
1.1.2. Explica aos seus compañeiros as características dun xogo
espectador ou espectadora, ante as posibles situacións
practicado na clase.
conflitivas xurdidas, participando en debates, e aceptando as
1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito
opinións dos e das demais.
razoable.
1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na
práctica deportiva.
1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se
1.2. Buscar e presentar Información e compartila, utilizando
lle solicita.
fontes de información determinadas e facendo uso das
1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas,
tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de
con orde, estrutura e limpeza.
apoio á área.
1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en
diferentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.
1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha
mellora da competencia motriz.
1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable,
1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.
respectándose a si mesmo/a e aos outros e outras nas
1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras
1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas
establecidas e actuando con interese e iniciativa individual e
clases.
traballo en equipo.
1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado
das competicións con deportividade.
2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das 2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de
demais.
competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.
2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar 2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do
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o movemento ás circunstancias e condicións de cada situación,
sendo capaz de representar mentalmente o seu corpo na
organización das accións motrices.

3.1. 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.

4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento,
comunicando sensacións e emocións.

▪ 5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar.
5.2. Coñecer a importancia das medidas de seguridade na
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compañeiro/a.
2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de
gravidade en base de sustentación estable.
2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico.
2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais,
auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás
características deses estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.
3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio,
con coordinación e boa orientación espacial.
3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio,
amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa orientación espacial.
3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con
coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados.
3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de
apoio, con coordinación e boa orientación espacial.
3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a
tensión, a relaxación e a respiración.
B4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o
movemento con desinhibición e espontaneidade.
4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.
4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura
galega e doutras culturas.
5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa
hixiene, con autonomía.
5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables.
5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de
saúde.
5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas
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práctica da actividade física.
6.1. Coñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras
en situación de cooperación e de oposición.
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actividades físicas que vai coñecendo e practicando.
6.1.1. Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.
6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e
oposición.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante recurso como situación de
aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter motivador. Favoreceranse metodoloxías que teñan a
súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o traballo por retos ou a cooperación.
Avaliación

Cualificación final

Instrumentos:
A avaliación farase centrándonos nos estándares de aprendizaxe avaliables. Estes permitirán definir os
resultados da aprendizaxes, e concretarán mediante accións o que alumnado debe saber e saber facer na
área de Educación física. Estes estándares están graduados e secuenciados ao longo da etapa e, unha vez
finalizada esta, deberán estar todos acadados e consolidados.
Para anotar os estándares acadados empregamos rúbricas e listas de control.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Fárase tendo en conta o traballo ao longo do curso e os valores que teñen por referente o corpo, o
movemento e á relación coa contorna,a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e
aceptación das regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as
actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos.
Criterios de avaliación:
Non aplica por non ter alumnado nesta situación.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de cualificación:
Non aplica por non ter alumnado nesta situación.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non aplica por non ter alumnado nesta situación.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía

Materiais e recursos

Proposta de actividades en formato lúdico, tendo o xogo como medio vehicular.
Actividades físicas adaptadas aos contidos da área baseando o traballo nos contidos mínimos a realizar
no curso.
Bailes, coreografías dirixidas, actividades de relaxación, actividades de motricidade gruesa e fina e
creación de materiais orixinais para realizar tarefas motrices e xogos con eles, búsqueda de información
a través de internet ou fontes persoais, etc...
Lúdica: Gamificación e Paisaxe de Aprendizaxe.

Novas tecnoloxías para a comunicación e búsqueda de actividades.
O fundamental é adaptar o material as necesidades e posibilidades reais de cada un dos alumnos, polo
que existe unha búsqueda ampla de posibilidades.

4. Información e publicidade

Información ás familias: Contacto permanente con elas a través da súa conta de SM Educamos e
conta de Gmail dos seus fillos, envío semanal da proposta de traballo para os nenos, videotutoriais de
Información ao alumnado e ás explicación de aplicacións a utilizar e chamadas telefónicas individuais.
familias
Información aos alumnos: realizarase a través de diferentes canles, videochamada grupal semanal,
feedback e valoración individual dos traballos recibidos a través da súa conta de Gmail (Drive) e
plataforma Educamose e envío de mensaxes de ánimo e motivación polos tutores/as.
Publicidade

Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio.
www.jesuitinascoruna.es
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CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESÚS
CURSO: 2ºE.P
MATERIA: RELIXIÓN

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1.1. Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que o fan
1. Identificar na propia vida o desexo de ser feliz.
feliz a el e ás persoas do súa contorna.
2. Recoñecer a incapacidade da persoa para alcanzar por si
2.1. Descobre e nomea situacións nas que necesita as persoas, e
mesma a felicidade.
sobre todo a Deus, para vivir.
3. Apreciar a bondade de Deus Pai que creou ao home con este
3.1. Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz
desexo de felicidade.
4.1. Le e comprende o relato bíblico do Paraíso.
4.2. Identifica e representa graficamente os dons que Deus fai ao home
4. Entender o Paraíso como expresión da amizade de Deus coa
na Creación
humanidade.
4.3. Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratitude a Deus
pola súa amizade.
5. Expresar a historia presente nunha obra de arte.
5.1. Observa e dialoga sobre a historia presente nunha pintura.
6. Estimar o valor da felicidade.
6.1. Enumera situacións nas que é feliz.
1.1. Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus
na historia.
1. Identificar a acción de Deus na historia en relatos bíblicos.
1.2. Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de
Deus na historia.
1.1. Asocia expresións e comportamentos dos patriarcas nos relatos
2. Coñecer e valorar na vida dos patriarcas os trazos de Deus
bíblicos a través de recursos interactivos.
Pai: protección, coidado e acompañamento.
1.2. Dramatiza momentos da vida dos patriarcas onde se exprese a
protección, o coidado e o acompañamento de Deus.
3. Recoñecer e apreciar que Deus busca sempre a salvación do
2.1. Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus
home.
axuda o pobo de Israel. (Bloque 2. Estándar de aprendizaxe 3.1.)
1.1. Le e expresa, verbal ou gráficamente, o relato da Anunciación.
1. Coñecer e valorar a resposta de María a Deus.
1.2. Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na
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2. Aprender o significado do tempo de Advento.
3. Identificar o significado profundo do Nadal.
4. Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos.
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anunciación.
2.1. Identifica os signos de Advento como tempo de espera.
2.2. Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da
vida.
3.1. Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e
palabras dos personaxes o valor profundo do Nadal.
4.1. Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos.
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CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESÚS
CURSO: 2º EP
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A materia de Relixión católica forma de xeito transversal nunha serie de procedementos fundamentais para a
comprensión do feito cristián. Estes contidos procedimentais adquírense ao longo do desenvolvemento
curricular, colaborando así na consecución das competencias asignadas aos currículos de Educación
Primaria. Concretamente os contidos procedimentais de relixión católica desenvolverán especialmente as
seguintes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas e
Conciencia e expresións culturais.
Instrumentos:
A avaliación farase centrándonos nos estándares de aprendizaxe avaliables. Fixarémonos mediante a
interacción ou outros intrumentos como probas, listas de control ou rúbricas o cumprimento dos descritores.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
As cualificacións irán en función de varios factores, e entrarán a formar parte da cualificación:
- observación sistemática do alumnado (finalización de tarefas, participación na aula...)
- traballo individual e grupal (fichas, proxectos, cadernos, libros...) · 10%
- fichas de avaliación
- comportamento e conduta (cumplimento das normas da aula e do centro, respecto cara a contorna,
actitude cara a aprendizaxe...)
Criterios de avaliación:
Non aplica por non ter alumnado nesta situación.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de cualificación:
Non aplica por non ter alumnado nesta situación.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non aplica por non ter alumnado nesta situación.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía

Materiais e recursos

Proposta de actividades en formato lúdico, propoñendo vídeos, cancións ou imaxes que den pé á
reflexión.
Fichas de repaso do visto.
Lúdica: Vídeos, Gamificación e Paisaxe de Aprendizaxe.

Novas tecnoloxías para a comunicación e búsqueda de actividades.
O fundamental é adaptar o material as necesidades e posibilidades reais de cada un dos alumnos, polo
que existe unha búsqueda ampla de posibilidades.
4. Información e publicidade

Información ás familias: Contacto permanente con elas a través da súa conta de SM Educamos e
conta de Gmail dos seus fillos, envío semanal da proposta de traballo para os nenos, videotutoriais de
Información ao alumnado e ás explicación de aplicacións a utilizar e chamadas telefónicas individuais.
familias
Información aos alumnos: realizarase a través de diferentes canles, videochamada grupal semanal,
feedback e valoración individual dos traballos recibidos a través da súa conta de Gmail (Drive) e
plataforma Educamose e envío de mensaxes de ánimo e motivación polos tutores/as.
Publicidade

Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio.
www.jesuitinascoruna.es
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Instrucións27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESUS
CURSO:2º EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA:EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1.1.1. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son
1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de
curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave
materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto
1.1.2. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto
natural
1.1.3. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación
auditiva das calidades traballadas.
1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa.
1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a
escoita das audicións.
1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente
1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas
autoría.
obras.
1.4. Comunicar as sensacións e as impresións sentidas na
1.4.1. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en
audición, utilizando un vocabulario adecuado.
concertos e outras representacións musicais.
1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe
musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son,
1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns
silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol,
dos elementos dunha obra musical (timbre, velocidade,
branca, negra e parella de corcheas.
intensidade ou carácter)
1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do
son.
1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias
1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por
instrumentais.
familias.
2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do
corpo e doutros obxectos, manipulando distintos materiais como 2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.
fonte de son.
2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un
2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de
pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a
cancións sinxelas.
improvisación.
2.2.2.Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.
2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e
2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas
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melódicos coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de
movemento.

básicas.
2.3.2. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas,
negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol.
3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o
movemento corporal coa música.
3.1.Realizar pequenas coreografías.
3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas
compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as
intervencións das demais persoas.
3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros.
3.2.2.Coordinar
extremidades
superiores
e
inferiores
nos
3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e
desprazamentos coa música.
expresivas do corpo
3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de
sentimentos e emocións.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Durante o tempo presencial a avaliación fixose de forma ordinaria e sistemática con traballos individuais e
grupais, traballo cooperativo e observación diaria da evolución do alumno.
Durante a etapa non presencial recóllense telemáticamente en forma de imaxes, audios e vídeos as
propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito.
Avaliación

Instrumentos:
Durante a etapa presencial:
- Listaxes de control para avaliar o progreso diario.
Durante a etapa non presencial:
- Actividades motivadoras en distintas plataformas e uso de medios audiovisuais, tutoriais e videochamadas.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cualificación final

Terase en conta as cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres, tendo en conta que a avaliación é
continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre terán máis peso. Estas cualificacións poden
mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro trimestre.
Criterios de avaliación:
Na data actual non hai alumnado con materia pendiente nesta área.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de cualificación:
Na data actual non hai alumnado con materia pendiente nesta área.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Na data actual non hai alumnado con materia pendiente nesta área.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades

As actividades propostas na 3º avaliación son o remate da unidade que deixamos a medias antes da
declaración de estado de alarma e repaso das anteriores despois da publicación da Orde.
Tarefas semanais motivadoras subidas ao DRIVE de repaso e reforzo dos contidos traballados
presencialmente  relacionadas co ritmo, a audición, a interpretación musical, a expresión corporal, a voz
e a danza.

Metodoloxía

Revisión e selección dos contidos máis importantes dos dous primeiros trimestres do curso utilizando
unha metodoloxía lúdica e globalizada.

Materiais e recursos

-

Libro de texto dixital aloxado na plataforma.
Tutoriais e videos explicativos de repaso.
Plataforma educativa do centro.

4. Información e publicidade
Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado:
O alumnado recibe a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través de distintos
medios:
- App Drive: utilízase para gardar e colgar traballos que serán supervisados polo mestre.
Información ao alumnado e ás
familias

-

Email: comunicación para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas.

-

Videochamada: comunicación co alumnado para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas a
través da aplicación Meet.

Plataforma EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias.
Publicidade

Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio.www.jesuitinascoruna.es
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1.1.1 Describe e identifica as calidades e as características dos
1.1 Identificar os diferentes materiais e formas de expresión
materiais, dos obxectos e dos instrumentos presentes no
plástica.
contexto natural e artificial.
1.2.1 Usa términos sinxelos e adecuados para comentar as
obras plásticas observadas.
1.2 Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de
1.2.2 Describe con términos propios da linguaxe as
expresión artística.
características de feitos artísticos e os séus creadores presentes
no contexto.
1.3.1 Realiza debuxos e colorea con diferentes tons.
1.3 Identificar as formas básicas e diferentes tons e texturas.
1.3.2 Manexa en producións propias as posibilidades que
adoitan as diferentes formas, cores e texturas.
1.4 Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno 1.4.1 Identifica diferentes formas de representación do espazo.
artificial.
1.4.2 Representa de diferentes maneiras o espazo.
1.5 Manexar as actividades plásticas utilizando coa correspondente
destreza diferentes ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar
1.5.1 Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc.
con pincel, pegamentos etc.).
2.1.1 Manexa en producións propias as posibilidades que
adoitan as cores.
2.1.2 Realiza correctamente mestuas de cores primarias.
2.1.3 Clasifica e ordena as cores primarias ( maxenta, ciano e
2.1 Representar de forma persoal ideas, accións e situacións
amarelo ) e secundarios ( verde, violeta e vermello) no círculo
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual.
cromático, e os utiliza con senso nas súas obras.
2.1.4 Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica
estos coñecementos para transmitir diferentes sensacións nas
composicións plásticas que realiza.
2.2 Identificar o entorno cercano e o imaxinario, explicándoo con
2.2.1 Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno
linguaxe plástica adecuada as súas características.
cercano e o imaxinario.
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2.3 Realizar composicións bidimensionales e tridimensionales
según un desexo de expresión, coas técnicas aprendidas.

2.4 Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva,
quebrada, recta etc.) e formas xeométricas.
2.5 Recoñecer as partes principais da figura humana.
2.6 Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos
materiáis e soportes audiovisuáis.

2.2.2 Realiza composicións plásticas que representan o mundo
imaxinario, afectivo e social.
2.3.1 Practica con precisión o recorte e o plegado para crear
obras bidimensionales e tridimensionales.
2.3.2 Utiliza a técnica do collage para realizar unha obra persoal
con limpeza e precisión.
2.4.1 Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.
2.4.2 Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e
escuadra) para realizar diferentes formas xeométricas.
2.4.3 Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das
formas.
2.5.1 Debuxa a figura humana e diferencia as principáis partes.
2.6.1 Elabora e representa imáxenes despois dunha
presentación audiovisual.
2.6.2 Diseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller
información por medios audiovisuais.

2.7 Coidar, respectar e utilizar adecuadamente os materiáis, os
utensilios e os espazos.

2.7.1 Coida o material e respecta as normas preestablecidas.

2.8 Elaborar os trabajos individualmente e no grupo.

2.8.1 Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo
para a consecución dun fin colectivo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante o tempo presencial a avaliación fixose de forma ordinaria e sistemática coa observación diaria da
evolución do alumno.
Durante a etapa non presencial se recollen telemáticamente en forma de imaxes, audios e vídeos as
propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito.
Instrumentos:
Observación sistemática - Observación directa dos traballo na aula, - Revisión dos traballos da aula Rexistro para cada un dos alumnos.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cualificación final

Terase en conta a nota obtída nos dous primeiros trimestres, tendo en conta que a avaliación é continua e,
polo tanto, as calificacións do segundo trimestre poderán ter máis peso. Estas calificacións poden mellorarse
cos traballos de reforzo e expansión propostos neste terceiro trimestre.
Criterios de avaliación:
Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.
Criterios de cualificación:

Alumnado de materia
pendente

Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Na data actual non hai alumnos con materia pendiente nesta área.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades

Tarefas semanais subidas ao DRIVE de repaso e reforzo dos contidos traballados presencialmente.

Metodoloxía

Traballo individual e dirixido.
Actividades motivadoras en distintas plataformas e uso de medios audiovisuais.
Actividades globalizadas.

Materiais e recursos

Tutoriais e vídeos explicativos.

4. Información e publicidade
Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través
de distintos medios:
- App Drive: uso para gardar e colgar traballos que serán supervisado polo mestre.
Información ao alumnado e ás
- Email: para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas.
familias
- Videochamada: unha vez por semana para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas a
través da aplicación Meet.
- Plataforma EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias.
Publicidade

Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio.
www.jesuitinascoruna.es
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l

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
1.1.1Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos
1.1Comprender a información xeral e relevante de textos orais
procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia
sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á
1.1.2Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte
de
experiencia infantil.
información.
1.2.1Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos
1.2 Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes
audiovisuais que inclúan imaxes e elementos sonoros de carácter
de diferentes soportes.
redundante.
1.3.2Segue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a
1.3 Comprende e produce textos orais sinxelos, propios do uso
organización do traballo e pregunta se é preciso verificar.
cotiá ou do ámbito académico.
1.3.4 Participa no traballo en grupo.
1.4.1Atende as intervencións dos e das demais en conversacións e
1.4 Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as
exposicións, sen interromper.
opinións dos e das demais.
1.4.2Respecta as opinións da persoa que fala.
1.5.1Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.
1.5.2Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios
orais
1.5 Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se
1.5.4Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral.
producen na aula mostrando valoración e respecto polas normas
1.5.5Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese,
que rexen a interacción oral.
unha actitude receptiva de escoita e respecta as opinións das demais
persoas.
1.5.6Participa na conversación expondo e contestando preguntas.
1.6 Usa as fórmulas de tratamento axeitadas nos intercambios
1.6.1 Usa as fórmulas de tratamento axeitadas para saudar, despedirse,
comunicativos máis habituais.
presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda.
1.7 Mostra respeto e cooperación nas situacións de aprendizaxe 1.7.1Mostra respeto ás aportacións dos demáis e das demáis e contribúe
de grupo.
ao traballo en equipo.
1.9Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuoso coas
1.9.1Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente.
diferenzas.
1.9.2 Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial as
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referentes ao xénero, ás razas e ás etnias.
1.10 Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso
1.10.2Recoñece a validez da lingua galega para conversacións con
oral.
persoas coñecidas ou descoñecidas.
2.1.1Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos
e acontecementos próximos á experiencia do alumnado, procedentes
dos medios de comunicación.
2.1 Comprende e localiza a información explícita en textos
2.1.2Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de
sinxelos de uso cotiá ou procedentes de medios de
situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou
comunicación.
mensaxes curtos.
2.1.3Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto os
producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos,
descricións, instrucións e explicacións)
2.2 Interpreta e comprende de maneira xeral, a información das
2.2.1 Interpreta e comprende de maneira xeral a información das
ilustracións.
ilustracións.
2.3Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses
2.3.1Descodifica de forma adecuada na lectura de textos diversos.
para chegar progresivamente á expresividade e autonomía
2.3.2Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada.
lectoras, e dramatiza cando é preciso.
2.3.3Fai lecturas dramatizadas de textos.
2.5 Ter interese por ter unha biblioteca propia
2.6 Amosa interese polos textos como fonte de aprendizaxe,
medio de comunicación de ocio.
2.7 Amosa certa autonomía lectora e capacidade de selección de
textos do seu interese, así como a capacidade de expresar
diferenzas.

2.5.1 Coida, conserva e organiza os libros
2.6.1Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de
comunicación e de ocio.
2.7.1Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función
dos gustos e das súas preferencias.
2.7.2 Explica dunha maneira moi sinxela as súas preferencias lectora.
3.1.3 Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos
3.1 Produce e reescribe textos sinxelos, relativos a situacións
suspensivos, signos de exclamación e interrogación.
cotiás infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou
3.1.4 aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial
relacionados coa escola.
atención ao uso das maiúsculas.
3.2 Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non 3.2.1Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non
verbal.
verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómics...
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3.4 Utiliza recursos gráficos, coma a ilustración, que faciliten a
comprensión dos textos.
3.5 Presenta axeitadamente os traballos escritos en calquera
soporte e valora a lingua escrita como medio de comunicación e
expresión creativa.
4.2.Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas
4.3 Recoñecer a relación entre son e grafía, así coma as
palabras como instrumento para a segmentación da escritura.
4.4 Recoñece de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e
a lingua escrita.
5.1 Valoración e parezo do texto literario galego como vehículo
de comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como
recurso de gozo persoal
5.2 Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses
infantís, para chegar progresivamente a expresividade e a
autonomía lectoras.
5.4 Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos
adaptados a súa idade.
5.5 Valorar a literatura en calquera lingua como vehículo de
comunicación e como recurso de disfrute persoal.
5.6 Amosar interese, respeto a tolerancia ante as diferenzas
persoais, sociais e culturais.
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3.4.1 Ilustra creativamente o seus textos con imaxes redundantes de
contido.
3.5.1 Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación
establecidas: disposición do papel, limpeza e calidade gráfica.
3.5.2 Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de
expresión creativa.
4.2.1 Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e
aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.
4.3.1 Recoñece a relación entre son e grafía.
4.3.2 Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da
escritura.
4.4.1 Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a
lingua escrita.
5.1.1Ler ,de forma guiada, textos silenciosos, adaptados aos intereses
dos nenos, para alcanzar progresivamente a autonomía de lectura.
5.1.2 Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento
da nosa cultura e como recurso de desfrute persoal.
5.2.1 Lee, de forma guiada, textos en silencio, axeitados aos intereses
infantís, para chegar progresivamente a autonomía lectora.
5.2.2 Le de forma guiada, textos en voz alta, axeitados aos intereses
infantís, para chegar progresivamente a expresividade lectora.
5.4.1 Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados
a súa idade.
5.5.1 Valora a literatura en calquera lingua como vehículo de
comunicación e como recurso de disfrute persoal.
5.6.1 Amosa curiosidade por coñecer outras costumes e formas de
relacións social, respeitando e valorando a diversidade cultural.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:(ou como realizamos a recollida de información):
Dita recollida realizase a través da observación sistemática, as probas específicas e a revisión de tarefas.
Avaliación

Instrumentos (ou ferramentas físicas que empleamos para recoller as probas necesarias do avance ou non
cara os obxetivos marcados):
-Para a observación sistemática: Observación directa e listaxes de control.
-Para as probas específicas: Proba escrita o inicio de cada unidade, probas de comprensión lectora,
expresión oral, probas ortográficas, proba global da unidade.
-Para a revisión de tarefas: corrección das tarefas do libro de traballo e a as fichas diarias.
Indicara o procedemento para obter a cualificación final do curso:

Cualificación final

Debido a que a avaliación é continua (dase ao longo de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe
englobando obxectivos novos e outros xa desenrolados); poderá darse máis peso á calificación da segunda
avaliación en función da evolución positiva do alumno/a (se así fose).
Asemesmo en función do traballo realizado polo alumno/a durante o terceiro trimestre poderase elevar a súa
cualificación final.
Criterios de avaliación:
Os alumnos que teñan algunha materia suspensa na primeira e segunda avaliación se lles aplicará un plan
de reforzo para intentar superar a área, que consistirá nun traballo específico.

Alumnado de materia
pendente.

Criterios de cualificación:
Faráse un especial seguimento do traballo baseado nos criterios de avaliación citados anteriormente,
elaborados polo profesorado de área e valorárase a súa evolución xeral ao longo do curso. De este xeito
será calificado cunha nota de aprobado.
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
-O procedemento de avaliación será a revisión de tarefas.
-Os instrumentos a utilizar serán fichas ou traballos que incluirán tarefas de comprensión oral, comprensión
lectora, expresión oral e escrita, caligrafía e ortografía.

Atención á
diversidade

O Departamento de Orientación levará a cabo un seguimento constante e unha supervisión cercana a través
de reunións semanais cos titores dos diferentes cursos da etapa de Primaria, coa fin de previr as posibles
dificultades que poidan xurdir e porporcionar o soporte axeitado a cada necesidade (ampliación e adecuación
de recursos, acompañamento emocional, propostas de medidas e concreción de competencias esenciais).
Aplicaranse as medidas de atención á diversidade para cada alumno, establecidas ao longo do curso, e
levarase a cabo o seguimento das tarefas propostas a través de comunicación telemática (videochamada,
plataforma e aplicacións).
Para aqueles alumnos que seguen unha programación de Adaptación Curricular establecerase unha
comunicación online persoal, cunha frecuencia a valorar dependendo do caso (diaria ou semanal). Do
mesmo xeito haberá un contacto persoal directo co alumnado que segue algunha medida de Reforzo
Educativo e que presenta unha dificultade que lle impida avanzar no seu ritmo de aprendizaxe.
Dende o Departamento de Orientación facilitaranse os recursos necesarios para garantir o proceso educativo
dos alumnos.
Ao final de curso valorarase o progreso e a consecución dos obxectivos propostos e recolleranse as
conclusións no informe individualizado de cada alumno.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
- Recuperación: Tarefas de comprensión oral e escrita de material adaptado, pequenas exposicións
orais sobre un tema cercano á súa realidade, elaboración de pequenas expresións escritas
(descripcións, notas, invitacións…), tarefas de caligrafía (cuadrícula de 4 e 3 mm), tarefas de
ortografía natural.

Actividades

- Repaso-reforzo: Tarefas de comprensión oral e escrita do material de clase, exposicións orais de
certa duración, elaboración de expresións escritas (descripcións, pequenos contos e cartas), tarefas
de caligrafía (cuadrícula de 3 mm), tarefas de ortografía natural e iniciación á de reglas.
- Ampliación: Tarefas de comprensión oral e escrita do material ampliado, exposicións orais de certa
duración sobre temáticas cun contido relevante, elaboración de expresións escritas (descripcións,
pequenos contos e cartas), tarefas de caligrafía (cuadrícula de 3 mm), tarefas de ortografía natural e
iniciación á de reglas.
Recuperación: organización e temporalización do contido de forma cíclica e continua para lograr
unha comprensión gradual e adaptada ao nivel madurativo e cognitivo do alumnado.
Presentación de tarefas competenciais, interdisciplinares (inclúen destrezas e habilidades de outras
áreas) e cercanas á realidade do alumno, Utilización do xogo como metodoloxía que motive e incite
ao reto. Aporte continuo de feedback por parte do docente.

Metodoloxía

- Repaso-reforzo: revisión e selección dos contidos máis importantes dos dous primeiros trimestres
do curso. Recordatorio e reforzo deles utilizando unha metodoloxía lúdica, globalizada e competencial.
- Ampliación: detección do alumnado a quen se van dirixir este tipo de actividades. Presentación de
tarefas motivadoras, globalizadas (onde a destreza e habilidade lingüística será unha máis de moitas
habilidades a desenrolar na realización da tarefa) e competenciais (que favorezan non só o “saber
facer” senón tamén o “saber ser” e “saber estar”)
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- Recuperación: material de atención á diversidade do proxecto Santillana, banco de actividades
online, videos, tutoriais e dosier físico ou telemático elaborado polo profesorado de área.

Materiais e recursos

- Repaso-reforzo: Libro de Santillana,material específico elaborado polos profesores de área nesta
situación excepcional aloxado no Drive, videos, tutoriais e actividades online (outras disponibles na
rede e creadas polos docentes).
- Ampliación: material de atención á diversidade do proxecto Santillana, banco de actividades online
da editorial (Santillana), material fotocopiable de ampliación disponible na rede e pequenos proxectos
de contido lingüístico .

4. Información e publicidade
Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.

Información ao alumnado e ás
familias

Información ás familias: Contacto permanente con elas a través da súa conta de SM Educamos e
conta de Gmail dos seus fillos, envío semanal da proposta de traballo para os nenos, videotutoriais de
explicación de aplicacións a utilizar.
Información aos alumnos: realizarase a través de diferentes canles, videochamada grupal semanal,
feedback e valoración individual dos traballos recibidos a través da súa conta de Gmail (Drive) e
plataforma Educamose e envío de mensaxes de ánimo e motivación polos tutores/as.

Publicidade

Este documento está exposto na web do centro desde o 12 de maio.
www.jesuitinascoruna.es
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