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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

▪ CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e 
comunica os resultados en diferentes soportes. 

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

▪ CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede. 
▪ CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na 

rede. 

▪ B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos 
que ocorren dunha forma natural como sobre os que 
ocorren cando se provocan a través dun experimento ou 
dunha experiencia. 

▪ CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

▪ B1.3. Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado 
pola seguridade propia e a dos seus compañeiros/as, 
coidando as ferramentas e facendo uso adecuado dos 
materiais. 

▪ CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu alcance 
proporcionados polas tecnoloxías da información para 
comunicarse e colaborar. 

▪ CNB1.3.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 
individual e en equipo, amosando habilidades para a resolución 
pacífica de conflitos. 
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▪ B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións e presentar informes coas conclusións en 
diferentes soportes.  

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

▪ CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, 
empregando soportes variados, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de 
forma individual ou en equipo na realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas investigacións. 

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

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

 

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

▪ CNB2.3.1. Investiga sobre enfermidades relacionadas cunha 
alimentación inadecuada e presenta conclusións en diversos 
soportes. 

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

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

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

▪ CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea as principais 
características atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino das 
plantas. Reino dos fungos e outros reinos empregando criterios 
científicos e medios tecnolóxicos. 
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▪ B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu 
contorno mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, 
empregando diversas fontes de información e presentando 
os resultados en diferentes soportes, mostrando interese 
pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara aos 
seres vivos.  

▪ CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais 
características e compoñentes dun ecosistema. 

▪ CNB3.3.2. Investiga con criterio científico, ecosistemas próximos 
e presenta resultados en diferentes soportes. 

▪ CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións humanas que 
modifican o medio natural e as causas de extinción de especies 
e explica algunhas actuacións para o seu coidado. 

▪ CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a 
observación científica (microscopio). 

▪ CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos 
seres vivos, utiliza os instrumentos e os medios audiovisuais e 
tecnolóxicos apropiados e comunica de xeito oral e escrito os 
resultados.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
a) Avaliación inicial: obervación dos coñecementos previos no contido a traballar. 
b) Avaliación formativa: 
- Observación e seguimento da entrega do traballo realizado diariamente, semanalmente ou co prazo 

marcado. 
- Observación e seguimento das tarefas realizadas nas diferentes aplicacións tecnolóxicas.  
- Observación das tarefas desenvolvidas no caderno. 
- Observación e valoración do traballo en grupo. 

c) Avaliación sumativa: observación e valoración nivel de consecución competencial. 

Instrumentos: 
- Probas escritas. 
- Probas orais 
- Exposicións orais 
- Rexistro de seguimento: traballo diario: tarefas realizadas, limpeza-orden-calidade do traballo e 

caderno. 
- Recursos TIC: apps (Nearpod, Showbie), cuestionarios online. 
- Rexistro de seguimento: actitude hacia a área. 
- Rúbrica traballo cooperativo 
- Listas de control (desenvolvemento de pequenas investigacións) 

Cualificación final 

Terase en conta a nota obtida 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 e expansión propostos neste terceiro trimestre. 



 

    
  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESÚS 
CURSO: 5º PRIMARIA 

MATERIA: CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Alumnado de materia  
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
- Realizar o plan de recuperación individual proposto 
- Realizar as tarefas de reforzo propostas para este terceiro trimestre. 
- Amosar unha actitude positiva e colaborativa hacía a área: mostrar interese, consultar posibles dúbidas. 

Criterios de cualificación: 
 
- Realizar as tarefas de reforzo propostas para este terceiro trimestre, de xeito adecuado (traballo ben 

feito e boa presentación) e nos plazos establecidos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A avaliación farase tendo en conta o material de reforzo que se envía a través dos distintos instrumentos 
que se utilizan na proposta de traballo específico: vídeos, imaxes e traballos feitos nas distintas aplicacións 
dixitais. 

 
 
 
 
  



 

    
  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 9 CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESÚS 
CURSO: 5º PRIMARIA 

MATERIA: CIENCIAS DA NATUREZA 

 

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

Actividades  
Fichas de repaso dos contidos traballados na 1ª e na 2ª avaliación, vídeos, actividades de 
revisión e reforzo en diferentes plataformas e aplicacións (Keynote, Notability, Genially, 
Liveworksheets…) 

Metodoloxía  
O plan individual de reforzo terá o seu adecuado seguimento segundo as características que o 
neno precisa nesta área. Proporáseo ao alumno que precise un reforzo material adecuado para a 
mellora (visual, interactivo). Un plan de traballo específico enviarase individualmente ás 
necesidades de cada neno. 

Materiais e recursos 

• Libro dixital de CC. Natureza 5ºEP-Edelvives. 
• Google Drive: repositorio de archivos e recursos multimedia seleccionados polo 

profesorado. 
• Ipad do alumno. 
• Fichas de repaso e reforzo. 
• Material audiovisual. 
• Diferentes apps do iPad (Showbie, Notability, Keynote, iMovie, iMindmap, Mindomo.) 
• Vídeochamdas. 
• Correo electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

 Diariamente envíase un correo electrónico aos estudantes coa tarefa que teñen que facer. Isto 
colgarase na carpeta de Google Drive da clase para que poidan ir cando o precisen. No caso de que 
que un alumno teña dúbidas, pode solicitar axuda ao profesor por correo, e se non o entende, terán a 
opción de facer unha videochamada co profesor para resolvela. 

Entrega de tutoriais explicativos. 

Manterase un rexistro das tarefas realizadas e informarase aos alumnos e pais unha vez á semana das 
tarefas pendentes (se fose necesario). 

As reunións coas familias pódense manter por teléfono. (Todo isto é comunicado ás familias a través 
da plataforma escolar) 

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

 
 

http://www.jesuitinascoruna.es/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2.Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un 
comportamento de respecto e tolerancia ante as diferentes ideas 
e achegas alleas nos diálogos e debates, valorando o esforzo e 
amosando actitudes de cooperación, participación e respecto 
cara aos demais. 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega 
estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do 
material. 
CSB1.2.2.Adopta un comportamento responsable, construtivo e 
solidario, respectando diferentes ideas e achegas nos debates e 
recoñecendo a cooperación e o diálogo como principios básicos do 
funcionamento democrático. 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos 
necesarios para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias 
sociais, así como comprender diferentes linguaxes recollidos en 
textos de carácter social, xeográfico ou histórico. 

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos 
relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e 
/ou escritos de carácter xeográfico, social e histórico. 
CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa 
imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación 

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

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

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

CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, 
localizando o Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a súa 
proximidade. 

B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, 
explicando as súas características, movementos, consecuencias 
e calcular os fusos horarios 

CSB2.3.1. Define e representa o movemento de translación terrestre, o 
eixe do xiro e os polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu 
efecto combinado e calcula os fusos horarios. 
CSB2.3.2.Explica o día e a noite como consecuencia da rotación 
terrestre e como unidades para medir o tempo. 
CSB2.3.3.Define a translación da Lúa identificando e nomeando as 
fases lunares. 

B3.4.Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do 
Estado español respectando as diferenzas 

CSB3.4.1.Valora, partindo da realidade do estado español, a 
diversidade cultural, social, política e lingüística nun mesmo territorio 
como fonte de enriquecemento cultural 

B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos CSB3.5.1.Define demografía e poboación, comprende os principais 
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demográficos e os factores xeográficos, sociais, económicos ou 
culturais que inciden nos datos de poboación. 

conceptos demográficos e os principais factores que afectan á de 
poboación. 
CSB3 5.2.Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos 
usados no estudo da poboación. 

B3.6.Distinguir os principais trazos da poboación española 
explicando a súa evolución e a súa distribución demográfica e 
representándoa graficamente. 

CSB3.6.1.Describe os principais rasgos da poboación española. 
CSB3.6.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e 
describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de 
vida ou a natalidade. 
CSB3.6.3.Describe os factores que condicionan a distribución da 
poboación española. 
CSB3.6.4 Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en 
España e as zonas máis densamente poboadas. 

B3.8.Explicar as diferenzas entre materias primas e os produtos 
elaborados, identificando as actividades que se realizan para 
obtelos. 

CSB3.8.1.Identifica e define materias primas e produto elaborado e os 
asocia coas actividades nas que se obteñen. 
CSB3 8.2 Describe ordenadamente o proceso de obtención dun 
produto ata a súa venda e identifica os sectores aos que pertencen. 

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

CSB3.9.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e 
clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen. 
CSB3.9.2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario, 
secundario e terciario en España e as súas localizacións nos territorios 
correspondentes. 

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

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e 
Moderna, asociándoas aos feitos que marcan os seus inicios 

B4.2.Coñecer a importancia das fontes históricas para o estudo 
da historia, diferenciando entre fontes primarias e secundarias. 

CSB4.2.1.Coñece algunhas fontes da historia representativas de cada 
unha das idades da historia, facendo fincapé na Idade Contemporánea. 

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

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

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

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis 
importantes da Idade Media e Idade Moderna en España. 
CSB4.4.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos 
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global da súa evolución. fundamentais da historia medieval e moderna de España, describindo 
as principais características de cada unha delas. 
CSB4.4.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e 
organización social de España das distintas épocas históricas 
estudadas. 
CSB4.4.4. Describe en orde cronolóxica os principais movementos 
artísticos e culturais da Idade Media e da Idade Moderna en España 
citando aos seus representantes máis significativos. 
CSB4.4.5.Identifica as características distintivas das culturas que 
conviviron nos reinos peninsulares durante a Idade Media describindo 
a evolución política e os distintos modelos sociais. 
CSB4.4.6.Explica as características da Idade Moderna e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia neste período de tempo (Monarquía dos Austrias, s. XVI-XVII. 
Os Borbóns, s. XVIII). 

B4.5.Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida 
humana no pasado, valorando a importancia que teñen os restos 
para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio 
cultural que hai que coidar e legar. 

CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, 
cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa 
conservación e mellora. 

B4.6.Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos onde se ensina e aprende, amosando 
unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, 
apreciando a herdanza cultural. 

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural a escala local e nacional como a 
riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  
Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través de 
distintos medios:  

- App Showbie( entrega de traballos e feedback individual do mestre). 
- EMAIL e DRIVE, cada alumno sube os seus traballos á súa carpeta para ser supervisados polo mestre.  
- Unha videochamada semanal co mestre para poder resolver dúbidas. 
Plataforma EDUCAMOS para comunicación coas familias  

Instrumentos: 
Durante a etapa presencial  

- Listaxes de control para avaliar o progreso diario. 

- Probas específicas tanto orais como escritas. 

Durante a etapa non presencial 

-Traballos escritos e orais utilizando diferentes ferramentas e aplicacións como: “keynote”, “showbie” 
“notability”, “kahoot” para ter unha retroalimentación e poder avaliar. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A profesora de área terá en conta as calificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a, tendo 
en conta que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre terán máis peso. 
Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro trimestre 

 

Alumnado de materia 
pendente 

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 que terá que ser entregado ó 
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profesor nos plazos que éste lle marque. 

Criterios de cualificación: 
 

O alumno será calificado cunha nota aprobada sempre que presente telemáticamente o material do plan de 
reforzo resolto. 

Terase en conta: 

Entregar o traballo ben feito, valorando a presentación, ortografía e o traballo ben feito.  

    Entregar o traballo nos plazos establecidos. 

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    - Fichas específicas de reforzo e repaso para afianzar contidos subidas ao DRIVE persoal. 
  - Tarefas subidas ao SHOWBIE. 

Metodoloxía  
-  Reforzo e repaso dos contidos traballados previamente, mediante tutoriais, actividades ou xogos. 
- Actividades motivadoras. 
- Actividades globalizadas. 
- Traballo individual e dirixido. 

Materiais e recursos 

- APPS e fichas de traballo específicas adaptadas ás necesidades específicas de cada un. 
- App Showbie( entrega de traballos e feedback individual do mestre). 
- EMAIL e DRIVE, cada alumno sube os seus traballos á súa carpeta para ser supervisados polo 

mestre.  
- Unha videochamada semanal co mestre para poder resolver dúbidas. 
- Libro de texto aloxado na plataforma dixital. 
- Tutoriais e videos explicativos de repaso. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  
Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través 
de distintos medios:  

- App Showbie( entrega de traballos e feedback individual do mestre). 
- EMAIL e DRIVE, cada alumno sube os seus traballos á súa carpeta para ser supervisados polo 

mestre.  
- Unha videochamada semanal co mestre para poder resolver dúbidas. 
Plataforma EDUCAMOS para comunicación coas familias 

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

http://www.jesuitinascoruna.es/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando as regras de comunicación: xirar para 
falar, organizar o discurso, escoitar e incorporar as intervencións 
dos demais. 

1.1.1. Emprega a linguaxe oral con diferentes fins (académicos, sociais 
e recreativos) e como forma de comunicación e expresión persoal  
(sentimentos, emocións ...) en diferentes áreas. 
1.1.2. Transmite ideas con claridade, coherencia e corrección. 
1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue 
as estratexias e regras de intercambio comunicativo, mostrando 
respecto e consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos 
demais. 
1.1.4. Aplica as normas socio-comunicativas: escoita activa, espera de 
quendas, participación respectuosa, adaptación á intervención do 
interlocutor e certas normas de cortesía. 

1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e non verbal dos 
discursos orais. 

1.2.1. Emprega consciente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse en interaccións orais. 

1.3. Expresarse oralmente para satisfacer as necesidades de 
comunicación en diferentes situacións cun vocabulario preciso e 
unha estrutura coherente. 

1.3.1. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume. 
1.3.2. Expresa as súas propias ideas de xeito comprensible, 
substituíndo elementos básicos do modelo dado. 
1.3.3. Participa activamente na conversa respondendo preguntas e 
facendo comentarios relacionados co tema da conversa. 
1.3.4. Participa de forma activa e construtiva nas tarefas de aula. 

1.4. Comprender as mensaxes orais e analizalas criticamente. 1.4.1. Amosa unha actitude de escoita activa. 
1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual. 
1.4.3. Interpreta o significado de elementos básicos do texto 
necesarios para a comprensión global (léxico, frases). 

1.5. Ampliar o vocabulario para conseguir unha expresión precisa 
empregando o dicionario como recurso básico. 

1.5.1. Emprega vocabulario adecuado á súa idade nas súas expresións 
adecuadas para as distintas funcións da lingua. 
1.5.2. Usa o dicionario regularmente no teu traballo escolar. 

1.5.3. Diferencia polo contexto o significado das correspondencias 
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fonema-letras idénticas (palabras homofónicas) . 
1.6. Comprender o significado global dos textos orais, 
recoñecendo ideas principais e secundarias e identificando ideas 
ou valores non explícitos. 

1.6.1 Identifica o asunto do texto. 
1.6.2. É capaz de obter as ideas principais dun texto. 

1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. 
1.8. Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativa, 
descritiva, informativa, instructiva e argumentativa, etc. 

1.8.1. Actúa en resposta a pedidos ou instrucións dadas para realizar 
diversas actividades. 
1.8.2. Responde correctamente a preguntas sobre a comprensión 
literal, interpretativa e crítica do texto e deduce o significado de 
elementos non explícitos en textos orais. 
1.8.3. Emprega a información recollida para realizar diversas 
actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

1.10. Empregar eficazmente a linguaxe oral para comunicarse e 
aprender, sendo capaz de escoitar activamente, recoller datos 
pertinentes aos obxectivos de comunicación, facer e facer 
preguntas, participar en enquisas e entrevistas e expresar 
claramente o xuízo persoal, segundo a súa idade. 

1.10.1. Utiliza de xeito eficaz a linguaxe oral para comunicarse e 
aprender escoitando activamente, recollendo datos relevantes para os 
obxectivos da comunicación. 

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

2.1.1. Le en voz alta diferentes textos adecuados á idade con rapidez, 
fluidez e entoación. 

2.1.2. Decodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. 
2.2. Comprender diferentes tipos de textos adaptados á idade e 
usar a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a 
ortografía correcta. 

2.2.1. Comprende a mensaxe globalmente e identifica as ideas 
principais e secundarias dos textos lidos a partir dun texto en voz alta. 
2.2.2. Amosa comprensión, con certo grao de detalle, de diferentes 
tipos de textos non literarios (expositivos, narrativos, descritivos e 
argumentativos) e de textos da vida cotiá. 

2.3. Ler diferentes textos valorando silenciosamente o progreso 
da velocidade e a comprensión. 

2.3.1. Le silenciosamente textos de diferente complexidade coa 
velocidade adecuada. 
2.3.2. Toma as lecturas en silencio, resumindo brevemente os textos 
lidos. 

2.4. Resumir un texto lido que reflicta a estrutura e resalte as 
ideas principais e secundarias. 

2.4.1. Capta o seu propósito. Identifica as partes da estrutura 
organizativa dos textos e analiza a súa progresión temática. 
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2.4.2. Elabora resumos de textos. Identifica os elementos 
característicos dos diferentes tipos de textos. 
2.4.3. Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tipos 
de texto. 
2.4.4. Produce diagramas a partir de textos expositivos. 

2.5. Empregar estratexias para comprender textos de diversa 
índole. 

2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. 
2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axude á comprensión 
global. 
2.5.3. Activa os coñecementos previos axudándose deles para 
comprender un texto. 
2.5.4. Fai inferencias e formula hipóteses. 
2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo 
relacións coa información que aparece no texto relacionado con elas. 
2.5.6. Interpreta esquemas clave, números, mapas conceptuais 
sinxelos. 

2.6. Ler diferentes tipos de textos por iniciativa propia. 2.6.1. Programa un tempo semanal para ler diferentes textos. 
2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo profesor. 

2.8. Concentrarse na comprensión e interpretación do significado 
dos textos lidos. 

2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións coa axuda do 
contexto. 
2.8.2. Inclúe textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa 
intención comunicativa. Diferencia entre información, opinión e 
publicidade. 
2.8.4. Establece relacións entre ilustracións e contido de texto, 
hipótese, fai prediccións e identifica o tipo de texto e intención na 
lectura. 

2.9. Utilizar as TIC de forma eficaz e responsable para a busca e 
tratamento de información. 

2.9.1. Sabe usar os medios informáticos para obter información. 

2.9.2. É capaz de interpretar a información e facer un resumo da 
mesma. 

3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con 
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando regras de 

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida 
cotiá: xornais, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
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ortografía, coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 3.1.2. Escribe textos utilizando o rexistro correcto, organizando ideas 
con claridade, relacionando frases en secuencias lineais cohesivas e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 
3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos, adaptando a linguaxe ás 
características do xénero, seguindo modelos, dirixidos a desenvolver a 
súa capacidade creativa na escritura. 

3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción 
de textos escritos de distinto tipo: planificación, textualización, 
revisión e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, 
aplicando estratexias de tratamento da información, escribindo os 
seus textos con claridade, precisión e Correxible, revisalos para 
melloralos e avaliar, coa axuda de guías, as producións propias e 
alleas. 

3.2.1. Resume o contido de textos do campo da vida persoal e do 
ámbito escolar, recollendo as ideas fundamentais, evitando parafrasear 
o texto e empregar unha expresión persoal. 
3.2.2. Aplica correctamente as regras de puntuación, acentuación e 
ortografía. 
3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. 
3.2.4. Usa estratexias de busca e selección de información: toma de 
notas, elabora diagramas, guións, mapas conceptuais. 

3.3. Usar o dicionario como recurso para responder a preguntas 
sobre a lingua, o uso ou a ortografía das palabras. 

3.3.1. Normalmente usa o dicionario no proceso de escritura. 

3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando 
canles que desenvolvan sensibilidade, creatividade e estética. 

3.5.1. Persegue o interese e se esforza por escribir correctamente 
persoalmente. 

3.6. Fomentar a través da linguaxe a formación de pensamentos 
críticos que eviten a discriminación e os prexuízos. 

3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións razoadas. 

3.7. Realizar o plan de redacción que responda a unha 
planificación sistemática para mellorar a eficiencia escrita e 
fomenta a creatividade. 

3.7.1. Planifica e escribe textos seguindo algúns pasos: planificar, 
escribir, revisar e mellorar. 
Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde. 
Reescribe o texto. 
3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a saída escrita 
dos seus compañeiros. 

3.8. Usar as TIC de forma eficaz e responsable para presentar as 
súas producións. 

3.8.1. Emprega eficazmente as novas tecnoloxías para escribir, 
presentar textos e buscar información. 
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3.8.2. Emprega Internet e as TIC: reprodutor de vídeo, reprodutor de 
DVD, ordenador, reprodutor de CD, cámara dixital e gravadora de 
audio como recursos para varias tarefas: escribir e modificar texto, etc. 

4.1. Aplicar coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e 
significado de palabras e campos semánticos), así como normas 
ortográficas para promover unha comunicación máis eficaz. 

4.1.1. Coñece e recoñece todas as categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: presentar o nome, substituír o nome, expresar 
características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras ou oracións, etc. 
4.1.3. Diferentes familias de palabras. 

4.2. Desenvolver habilidades e competencias lingüísticas 
mediante o uso da lingua. 

4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos e antónimos, palabras 
polisémicas e homónimas, refráns e frases feitas. 
4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e é capaz de 
crear palabras derivadas. 
4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 
4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo. 
Recoñece unha oración sinxela, suxeita diferente e predicado. 

4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e 
escrita a través do coñecemento da lingua. 

4.4.1. Sinala as características que definen os distintos tipos de 
palabras: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes 
tipos de producións. 
4.4.2. Emprega correctamente as normas de acordo de xénero e 
número na expresión oral e escrita. 
4.4.3. Aplica correctamente regras de acentuación e clasifique as 
palabras nun texto. 
4.4.4. Emprega correctamente os signos de puntuación. 
4.4.5. Aplica as regras de uso de tilde. 
4.4.6. Emprega a sintaxe adecuada nas súas propias producións 
escritas. 

4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe. 

4.5.1. Usa diferentes programas educativos dixitais para apoiar e 
reforzar a aprendizaxe. 

5. 4. Elaborar a partir de modelos dados textos literarios en prosa 
ou verso, cun sentido e creatividade estéticos: contos, poemas, 
adiviñas, cancións e fragmentos teatrais. 

5. 4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e pequenas 
obras de teatro) a partir de patróns ou modelos dados empregando 
recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos nestas producións. 
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5.5. Participar con interese en dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade e a producións propias ou iguais, empregando 
adecuadamente os recursos básicos dos intercambios orais e da 
técnica teatral. 

5.5.1. Realiza xogos de rol individualmente e en grupos de textos 
literarios adecuados ou adecuados á súa idade e de textos da súa 
propia produción. 
5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais breves e sinxelos, historias, 
poemas, cancións, refráns, enigmas, torsións da lingua. 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación e seguimento da entrega do traballo realizado diariamente, semanalmente ou co prazo 

marcado. 
Observación e seguimento das tarefas realizadas nas diferentes aplicacións. 
Observación das tarefas desenvolvidas no caderno. 
Observación e valoración da lectura e comprensión oral e escrita. 
Observación dos resultados obtidos nas probas orais e escritas de cada proxecto. 
Observación e valoración do traballo en grupo. 

Instrumentos: listas de comprobación, rúbricas de expresión oral e escrita, caderno, exames tradicionais, 
ditado, probas de comprensión oral e escrita, traballos monográficos, pequenas investigación, ... 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final do curso:  
Terase en conta a nota obtida 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 e expansión propostos neste terceiro trimestre. 

Alumnado de materia Criterios de avaliación:  
Realizar o plan de recuperación individual proposto. 
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pendente Realizar as tarefas de reforzo propostas para este terceiro trimestre.  
Amosar unha actitude positiva e colaborativa.  
Consultar posibles dúbidas. 

Criterios de cualificación: O alumno será calificado cunha nota aprobada sempre que presente 
telemáticamente o material do plan de reforzo resolto.Terase en conta:  

• Entregar o traballo ben feito, valorando a presentación, ortografía e o traballo ben feito.  
• Entregar o traballo nos plazos establecidos. 

Procedementos e instrumentos de validación: 
• O contido mínimo avaliarase coa realización de diferentes tarefas, tendo en conta as notas do 

primeiro e segundo trimestre, de xeito que só poidan mellorar a súa nota. 
• Terase en conta o traballo realizado dando importancia ao traballo ben feito (boa presentación, 

escritura manual e ben feito), entrega puntual do traballo (dentro dos prazos establecidos). 

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, co fin de previr as posibles 
dificultades que poidan xurdir e proporcionar o soporte axeitado a cada necesidade (ampliación e adecuación 
de recursos, acompañamento emocional, propostas de medidas e concreción das 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 presente 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 para cada alumno. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Fichas, vídeos, actividades de revisión e reforzo en diferentes plataformas e aplicacións. 

Metodoloxía  

É unha metodoloxía activa que intenta contribuir ao desenvolvemento das competencias clave do 
alumnado.  
Durante a etapa telemática tamén se fará: 
Traballo individual e dirixido. (Dando feedbak aos rapaces) 
Gamificación en determinados contidos. 

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

Materiais e recursos 

• Proyecto actúa (Polygon) 
• Google drive 
• Ipads  
• Libreta dixital 
• Fichas de repaso e reforzo 
• Material visual. 
• Diferentes apps do ipad (keynote, imovie, pages...) 
• Tutoriais explicativos 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través 
de distintos medios: 
− App Showbie: realización de actividades de repaso con feedback individual do mestre. 
− App Drive: uso para gardar e colgar traballos que serán supervisado polo mestre. 
− Email: para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas e para a súa entrega. 
− 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 
 

http://www.jesuitinascoruna.es/


 
 

   
 

 
 

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

B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar 
patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa utilidade 
para facer predicións. 

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos e 
funcionais 

B1.2 Coñecer algunhas características do método do traballo 
científico en contextos de situacións problemáticas a resolver. 

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os resultados esperados e 
contrasta a súa validez valorando as vantaxes e os inconvenientes do 
seu uso 

B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático. 

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e exercicios e aplica as 
estratexias idóneas para cada caso. 
MTB1.3.2. Iniciase na formulación de preguntas e na busca de 
respostas apropiadas, tanto no estudo dos conceptos coma na 
resolución de problemas. 

B1.4. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de 
situacións descoñecidas. 

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas 
valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

B1.5. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para 
situacións semellantes futuras 

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

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

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

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

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras.  
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MTB2.2.2. Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por 
comparación, representación na recta numérica e transformación duns 
noutros. 
 

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

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

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para 
interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.  
MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, 
establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos 
como operadores na interpretación e resolución de problemas.  
MTB2.4.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes 
estratexias. 

B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas 
operacións, aplicando as propiedades destas, as estratexias 
persoais e os diferentes procedementos que se utilizan segundo 
a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), usando o máis 
adecuado. 

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.  
MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais. 

B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e 
en situacións cotiás.  
MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, 
números menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas 
cifras.  
MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de 
multiplicar. 
MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun número dado.  
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MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100.  
MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd.  
MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo o valor de posición 
das súas cifras.  
MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.  
MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado de un cálculo valorando a 
resposta. 

B2.7. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao 
seu nivel, establecer conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas. 

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia 
do seu uso.  
MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e 
buscando outras formas de resolvelo. 

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

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e 
superficie en forma simple dando o resultado na unidade determinada 
de antemán.  
MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, 
capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa.  
MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.  

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, 
minutos e segundos. 

B3.4. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares. 

MTB3.4.1. Identifica o ángulo como medida dun xiro ou abertura.  
MTB3.4.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionais. 
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B3.5. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao 
seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas. 

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos contrarios...), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando… e tomando decisións, valorando as súas 
consecuencias e a conveniencia da súa utilización. 

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, 
perpendicularidade, simetría, xeometría, perímetro e superficie 
para describir e comprender situacións da vida cotiá. 

MTB4.1.2. Traza unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe. 

B4.2. Comprender o método de calcular a área dun 
paralelogramo, triángulo, trapecio e rombo. Calcular a área de 
figuras planas. 

MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e 
triángulo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Durante o tempo presencial a avaliación fíxose de forma ordinaria e sistemática con probas escritas e de 
cálculo mental, traballos individuais  e grupais, traballos cooperativos e observación diaria da evolución do 
alumno. 
Durante a etapa non presencial se recollen telemáticamente en diferentes formatos as propostas de traballo 
que lles foron enviadas do mesmo xeito. 

Instrumentos: 
 

• Na etapa presencial: 
o Listaxes de seguemento (caderno, traballos individuais e grupais). 
o Probas escritas de cálculo e resolución de problemas. 
o Probas de cálculo mental. 

• Na etapa non presencial: 
o Listaxes de seguemento de traballo online. 
o Traballos a través de diferentes ferramentas e aplicacións como: “Drive”, “showbie”, 

“keynote”, “notability”, fichas interactivas online, libros dixitais,…  

Cualificación final 

O profesor/a de área considerará as calificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a, 
tendo en conta que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre terán máis 
peso. Asemesmo estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro 
trimestre. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
 
Os alumnos que teñan algunha materia suspensa se lles aplicará un plan de reforzo para intentar superar a 
área. Consistirá nun traballo específico que terá que ser entregado ó profesor nos plazos que éste lle marque. 
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Criterios de cualificación: 
 
O alumno será calificado cunha nota aprobada sempre que presente telemáticamente o material do plan de 
reforzo resolto. 
Valorarase: 

• Presentación, ortografía e o traballo ben feito.  
• Entregar o traballo nos plazos establecidos. 

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. 

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 proporcionar o soporte axeitado a cada necesidade (ampliación e adecuación 
de recursos, acompañamento emocional, propostas de medidas e concreción das 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 presente 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 para cada alumno. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Realización de traballos en diferentes formatos (fichas, presentacións, audiovisual) relacionados cos 
contidos mínimos imprescindibles. 

• Visionado de tutoriais e vídeos explicativos procedentes da rede ou elaborados polo profesorado. 
• Participación nas videochamadas para a resolución de dúbidas. 
• Documento de traballo para o alumnado con materias pendentes. 

Metodoloxía  

• Traballo individual e dirixido. 
• Gamificación de determinados contidos. 
• Actividades globalizadas e motivadoras en distintas plataformas e uso de medios audiovisuais. 
• Videochamadas semanais para dúbidas. 

Materiais e recursos 

• Ipads. 
• Libro dixital. 
• Tutoriais e fichas de repaso e reforzo. 
• Aplicacións dixitais como: Drive, Showbie, Notability, Geoboard, El rey de las matemáticas, etc. 
• Páxinas web con recursos interactivos (fichas interactivas, recursos audiovisuais, materiais de rede). 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través 
de distintos medios: 

• App Showbie: realización de actividades de repaso con feedback individual do mestre. 
• App Drive: uso para gardar e colgar traballos que serán supervisado polo mestre. 
• Email: para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
• 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. 
As reunións coas familias pódense manter por teléfono. O día e a hora xestionarase a través da 
plataforma. 

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

http://www.jesuitinascoruna.es/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante 
en textos orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas 
cun léxico de uso moi frecuente e conectados cos propios 
intereses e coas propias experiencias do alumnado, articulados 
con claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante 
de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 
adecuados á súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da 
Internet.  

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral e a información mais 
importante do texto. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e 
expresións coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, 
instrucións) sobre temas do seu interese, expresados con claridade e 
que conten con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa. 

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais 
nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de 
diferentes medios de comunicación e da Internet. 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante 
en textos orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas 
cun léxico de uso moi frecuente e conectados cos propios 
intereses e coas propias experiencias do alumnado, articulados 
con claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen 
interromper. 

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

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

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións 
funcionais de comunicación que requiran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidade inmediata ou temas do 
seu interese cunha pronuncia axeitada e empregando as 
convencións propias do proceso comunicativo. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en 
interaccións cotiás habituais. 

B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 
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comunicación. 
B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos 
soportes multimedia. 

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

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un 
resumo breve sobre o mesmo. 

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións 
funcionais de comunicación que requiran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidade inmediata ou temas do 
seu interese cunha pronuncia axeitada e empregando as 
convencións propias do proceso comunicativo. 

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

B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 
comunicación. 

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

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

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

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos. 

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

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 
exclamacións e interrogacións. 

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

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuentes 

PLB3.5. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da 
biblioteca da aula para a súa lectura autónoma, acordes á súa idade e 
intereses e respectando as súas normas de funcionamento. 

 PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e 
títulos que o acompañan e compróbaas.  
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 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.  
 PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a 

través dos textos escritos. 
  
B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais signos de puntuación, 
para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida 
cotiá, experiencias e actividades na aula, traballados previamente de 
forma oral. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a produción de textos escritos. 

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a 
estrutura gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas. 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docente, realizar sinxelas 
presentacións e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura propios de 
situacións de relación interpersoal (invitacións, notas, avisos). 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos 
e presentacións e transmitir información escrita.  

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais signos de puntuación, 
para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, 
instrucións ou normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, cómics o 
descricións de lugares, gustos ou afeccións) 

 

PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou 
dixital, de forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado 
(elaboración dunha enquisa, SMS, correspondencia persoal simple en 
soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata …). 

 PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta 
para a elaboración de textos. 

 PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: 
evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

B5.7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se 
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obxectos. fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e 
compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao 
diferente. 

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

PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura. 

B5.9. Expresa e comprende indicacións e ordes.  PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo 
en grupo. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 
para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.  

PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

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

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades 
de aprendizaxe en distintos contextos. 

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

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

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

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

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

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, 
compara dúas ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras. 

B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas experiencias. 

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

B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…).  

PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, 
así como as instrucións dentro e fóra da aula.   

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

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as 
que achegan información.  

 PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, 
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mantén a concordancia de número e persoa, e usa correctamente os 
nexos básicos. 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse 
nas interaccións dentro e fóra da aula. 

 PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario 
para participar nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos 
próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente. 

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

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

Avaliación 

Procedementos: 
O ensino das linguas estranxeiras na educación primaria enmarcarase en enfoques comunicativos e cun 
tratamento globalizado das actividades ou destrezas lingüísticas, facendo fincapé durante todo o curso na 
comunicación oral e na consciencia intercultural.  
Durante o tempo presencial a avaliación fixose de forma ordinaria e sistemática con listenings, 

readings,writings, role-plays and speakings.Tamén tívose en conta a observación diaria da evolución do 
alumno. 

Durante a etapa non presencial se recollen telemáticamente mediante worksheets, videos, recordings, 
listenings, speakings, writings, games as propostas do traballo que lles foron enviadas na programación 
feita para este trimestre no seu drive da clase. 

Instrumentos: 
Durante a etapa presencial: 
- Listaxes de control dos traballos para avaliar o progreso diario do alumnado.  
- Probas específicas tanto orais como escritas: listenings, reading tests,writing tests, role-plays and  
speaking tests  
Durante a etapa  non presencial:  
- Traballos escritos e orais utilizando diferentes ferramentas e aplicacións como “keynote, showbie, imovie, 

notability, online exercises, crosswords para ter unha retroalimentación e poder avaliar.  
- Tamén terase en conta nestre trimestre os contidos do 1º e  2º trimestre mediante actividades de repaso 
enviadas telemáticamente polo profesor. 

 

- 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O profesor/a de área terá en conta as cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a 
tendo sempre en conta que a avaliación é continua, e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre terán 
máis peso. Asemesmo estas cualificacións poderán mellorarse cos traballos entregados neste terceiro 
trimestre.  
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Alumnado de materia 
pendente 

Consistirá na avaliación dos contidos a través do traballo realizado no terceiro trimestre e tamén o esforzo do 
alumno e a entrega diaria do traballo a realizar.  

 
 
 

Criterios de cualificación: 
 

• Constatar a realización das actividades e a súa eficacia tendo en conta que a nota final nunca será 
menor ca obtida polo alumno na segunda avaliación.  

• Sempre se podrá mellorar a nota coa boa realización do traballo especial online do alumno e tamén 
servirá como medio de recuperación para aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos propios 
da área na primeira ou segunda avaliación, ou en ambas.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización das actividades propostas na programación online do terceiro trimestre a través de fichas, 
listenings, readings, crosswords...  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  AS ESPECIFICADAS NA PROGRAMACIÓN DO TERCER TRIMESTRE.  
ACTIVIDADES DE REPASO DAS UNIDADES 1,2,3,4,5 e 6 do seu libro KID´S BOX. 

Metodoloxía  

- Solución de dudas a través de videollamadas cos alumnos e mediante o seu correo electrónico.. 
- Revisar e comprobar a precisión das actividades para darlle resposta  ó alumno ante as súas 

dificultades.   

- Adaptación das fichas  ós alumnos con n.e.e (no seu drive no ipad terá fichas individuáis máis 
sinxelas   relacionadas co seu nivel e á súa necesidade). 

- Darlle ó alumno pautas para organizar sus materiais e as tarefas a realizar en casa.  
- Estar en continuo contacto co alumno por medio do correo electrónico e a familia para solucionar 

dudas e inquietudes.  

A metodoloxía  é dinámica, sinxela,motivadora e adaptada á situación especial que están vivindo o 
alumnado.  

 
 

Materiais e recursos 
FICHAS INTERACTIVAS, OS SEUS LIBROS ONLINE(Pupils book e Activity book) , IPAD E APPS DE 
XOGOS, KEYNOTES, IMOVIE, NOTABILITY, DRIVE  E VIDEOS EXPLICATIVOS FEITOS POLA 
PROFESORA.  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa na programación online da clase (nela cada profesor de 
área escribe a súa programación) no Drive.  
Os alumnos entregan os seus traballos a través de distintos medios:  
- App Drive: para subir e guardar os traballos nunha carpeta ordenada da programación diaria 

(lessons)  e os seus traballos ( exercises). O profesor supervisa os traballos realizados polo 
alumnado. 

- -Email: para resolver dúbidas e facer aclaración das tarefas, para felicitar ao alumno polo bo 
traballo, e tamén para anima-lo a que faga o traballo que ten pendente.  

- Videochamada: unha vez por semana para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas a través 
da aplicación Meet.  

- Plataforma Educamos é o correo electrónico para comunicación coas familias. 
- No caso dos alumnos con n.e.e o titor fala coa familia para coordinar o seu traballo. O  profesor de 

área ponse en contacto coa familia por email .  

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

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

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

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as 
características dun xogo practicado na clase e o seu desenvolvemento. 
EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito 
razoable. 
EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente as condutas 
inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos 
deportivos. 
EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas 
capacidades. 

B1.3. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as dificultades propias da práctica 
da actividade física. 

EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a competencia motriz. 
EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, 
resolvendo problemas motores con espontaneidade e creatividade. 
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 
EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado 
nas clases 
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o 
resultado das competicións con deportividade. 

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

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis 
de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 
EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo 
que comportan as aprendizaxes de novas habilidades. 

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

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos de 
contornos e de actividades físico-deportivas e artísticoexpresivas 
axustándose a parámetros espazotemporais e intentando manter o 
equilibrio postural. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESÚS 
CURSO: 5º PRIMARIA 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a 
diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 
EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de 
contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 
interiorizando e aplicando os xestos cos segmentos dominantes e 
iniciando a práctica cos non dominantes. 
EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de 
contornos e de actividades físico-deportivas e artísticoexpresivas tendo 
en conta os dous eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a 
súa realización aos parámetros espazotemporais e intentando manter 
o equilibrio postural. 
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 
 

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

EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 
EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa 
actividade física (horarios de comidas, calidade/cantidade dos 
alimentos inxeridos etc.). 
EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a 
saúde e os prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e 
do consumo de alcohol, tabaco e outras substancias.. 
EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na 
práctica da actividade física, recoñecendo a súa importancia para 
saúde. 
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática 

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta 

EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de 
partida das capacidades físicas orientadas á saúde. 
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as súas posibilidades e a súa relación coa saúde. EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas 
intensidades de esforzo 
EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo 
de duración da actividade. 

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de seguridade na realización da 
práctica da actividade física. 

EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, 
así como as accións preventivas e os primeiros auxilios básicos. 

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

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións 
básicas de táctica individual e colectiva en diferentes situacións 
motrices. 
EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas 
axustándose a un obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

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

EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma 
máis significativa nos exercicios. 
EFB6.3.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das 
capacidades físicas para a mellora das habilidades motrices. 
EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos 
estratexias de cooperación e de oposición. 
EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, usando os termos e 
coñecementos que sobre o aparello locomotor se desenvolven na área 
de Ciencias da natureza. 

B6.4. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos 
xogos e actividades ao aire libre, identificando e realizando 
accións concretas dirixidas á súa preservación. 

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran 
as actividades no medio natural. 
EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Durante o tempo presencial a avaliación fíxose de forma ordinaria e sistemática a través de 
diferentes probas físicas e da observación diaria da evolución do alumnado. 

Durante a etapa non presencial se recollen telematicamente en forma de imaxes, vídeos e outros medios as 
propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito. 

Instrumentos: 
Durante a etapa presencial  

- Listaxes de control para avaliar o progreso diario. 
- Probas específicas. 

Durante a etapa non presencial:  

- Evidencias das tarefas utilizando diferentes ferramentas e aplicacións como “Keynote”, “Notability”, 
“Showbie” ou “Gmail” para ter unha retroalimentación e poder avaliar. 

Cualificación final 

 

 

 

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 e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre terán máis 
peso. Así mesmo estas cualificacións poden mellorarse coas tarefas propostas neste terceiro trimestre.  

Terase en conta:  
- A entrega de actividades. 
- A entrega de actividades no tempo previsto. 

A calidade das actividades, seguindo os criterios enviados ao alumnado de como se ten que facer a 
tarefa. 

Alumnado de materia 
pendente 

Na data actual non hai alumnos con materia pendente nesta área. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Proposta de actividades en formato xogo. 

Actividades físicas adaptadas aos contidos de área baseando o traballo nos contidos mínimos a realizar 
no curso. 

- Bailes, coreografías dirixidas, buscas de información a través de internet ou fontes persoais, 
adaptacións de xogos, creación de materiais orixinais para realizar tarefas e xogos motrices, etc. 

 

Metodoloxía  
- Gamificación. 
- Actividades motivadoras en distintas plataformas. 

Materiais e recursos 

- Ipad. 
- Aplicacións dixitais como “Showbie”, “Genially”, “Drive”... 
- Tutoriais e vídeos explicativos. 
- Páxinas web con recursos interactivos. 
- Material de reciclaxe. 
- Material funxible (tesoiras, bolígrafos...). 

O fundamental é adaptar o material ás necesidades e posibilidades reais de cada alumno e alumna, 
polo que existe unha busca ampla de posibilidades. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través 
de distintos medios: 

- App Showbie: realización de actividades con feedback individual do mestre. 
- App Drive: uso para gardar e colgar traballos que serán supervisado polo mestre. 
- Email: para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
- Videochamada: unha vez por semana para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas a 

través da aplicación Meet. 
 
 A comunicación coas familias farase a través da plataforma Educamos, utilizando o teléfono no caso  
de non poder contactar a través do correo da plataforma. 

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

http://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. Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana 
con deseo de bien. 

 

 

1.1. Localiza, a través de diversas fuentes, biografías que muestran el 
deseo humano del bien. Comparte con sus compañeros los rasgos 
más significativos. 

● Reconoce el valor de la confianza. 
● Sabe que la bondad es un valor que poseen todas las personas. 
● Identifica situaciones en las que se brinda o se recibe ayuda de 

las personas a su alrededor y experimenta la alegría que 
produce.  

2. Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera 
felicidad. 
 
● Desarrollar actitudes de compasión y generosidad hacia 

los más necesitados. 
● Reconocer que hacer el bien genera satisfacción y 

recompensa. 
● Conocer que Jesús pasó haciendo el bien a los demás a lo 

largo de toda su vida 
● Comprender la enseñanza que Jesús quiere transmitir en 

la parábola del buen samaritano. 

 

2.1 Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de hacer el 
bien. 

● Entiende qué es la empatía con los más necesitados y pone 
ejemplos. 

● Valora la bondad y generosidad en la forma de actuar de la 
viuda del relato. 

● Identifica cómo Jesús trataba a todas las personas por igual, sin 
hacer ningún tipo de distinción. 

● Identifica en la parábola la bondad y misericordia del samaritano 
al socorrer al viajero herido. 

2.2 Propone situaciones en la historia que manifiestan el beneficio de 
hacer el bien. 

● Comprueba que hacer el bien tiene recompensa. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Durante o tempo presencial a avaliación fíxose de forma ordinaria e sistemática con probas escritas, traballos 
individuais  e grupais, traballos cooperativo e observación diaria da evolución do alumnado. 

Durante a etapa non presencial se recollen telematicamente en forma de imaxes, presentacións e outros 
medios as propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito. 

Instrumentos: 

Durante a etapa presencial:  
- Listaxes de control para avaliar o progreso diario. 
- Probas específicas.  
- Traballos solidarios de nadal, cuaresma e dia da paz 

Durante a etapa non presencial: 
- Traballos utilizando diferentes ferramentas e aplicacións como: “Keynote” ou “rezando.voy” para facer 

actividades con eles. 

Cualificación final 

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 e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre terán máis peso. 
Así mesmo estas cualificacións poden mellorarse coas tarefas propostas neste terceiro trimestre.  

Terase en conta: A entrega de actividades. 

- A boa presentación e realización das actividades. 
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Alumnado de materia 
pendente 

Na data actual non hai alumnado con materia pendente nesta área. 

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

Actividades  
- Actividades solidarias e de reflexión.  
- Actividades motivadoras en distintas plataformas e uso de medios audiovisuais. 
- Visionado de videos e fichas de contestar a preguntas.  

Metodoloxía  - Dinámica, sinxela e adaptada a realidade dos alumnos.  

Materiais e recursos 
- Recursos audiovisuais (vídeos, audios, imaxes...). 
- Aplicacións dixitais (”Padlet”, “Keynote”, “Drive”...). 
- Páxinas web con recursos interactivos. 
- Rezando.voy.org oracions e reflexións. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa na programación online do DRIVE da clase e entregan os 
seus traballos a través de distintos medios: 

- Padlet: permite compartir e almacenar contido multimedia, é basicamente un muro dixital o cal 
pode utilizarse como taboleiro colaborativo.    

- App Drive: uso para gardar e colgar traballos que serán supervisado polo mestre. 
- Email: para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
- Videochamada: unha vez por semana para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas a 

través da aplicación Meet. 
 

A comunicación coas familias farase a través da plataforma Educamos, utilizando o teléfono no caso  de 
non poder contactar a través do correo da plataforma. 

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

http://www.jesuitinascoruna.es/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Escoitar obras de características ou estilos e compositores 

e compositoras diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as 

relacións existentes, e facer unha valoración posterior. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito 

artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos 

que lle provoca a audición dunha peza musical. 

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras. 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento 

en audicións e representacións musicais. 

B1.2. Identificar e describir as características de elementos 

musicais e calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da 

linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do 

contexto. 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e 

corais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe 

musical traballados. 

B1.4. Procurar e seleccionar información co fin de planificar e 

organizar visitas culturais e a asistencia a espectáculos, festas, 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e 

con sentido crítico. 
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accións na rúa, festivais e concertos, así como intercambiar esa 

información co fin de contribuír á formación e á satisfacción 

persoal e colectiva, e encher o tempo de lecer. 

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións 

das demais persoas. 

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en 

varios soportes. 

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos 

instrumentos, e identificar as principais características de 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música 

e os instrumentos doutras culturas. 

B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza 

musical. 

EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao 

nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

B1.7. Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre 

manifestacións artísticas do patrimonio cultural propio e doutras 

culturas, de acontecementos, creadores e profesionais en 

relación coas artes plásticas e a música. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega 

evidencias do traballo realizado. 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, 

valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de 

mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a 

interpretación de obras. 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con 

distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e 

esforzo por mellorar 

B2.2. Participar en producións musicais sinxelas de xeito EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e 
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desinhibido e pracenteiro, amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

colectivo. 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías 

relacionadas coa propia cultura. 

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

diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos 

e informáticos para crear acompañamentos. 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un 

existente. 

B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en 

coordinación coas demais persoas, para realizar representacións 

musicais colectivas de xeito lúdico. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción 

social. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da 

cultura galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando 

interpreta danzas. 

 

  



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESÚS 
CURSO: 5º PRIMARIA 

MATERIA: MÚSICA 
 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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 recollense telemáticamente en forma de imaxes, audios e vídeos as 
propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito. 

Instrumentos: 
Durante a etapa presencial:  
Listaxes de control para avaliar o progreso diario. 
Probas específicas tanto orais como escritas. 
Durante a etapa non presencial: 

-Traballos escritos e orais utilizando diferentes ferramentas e aplicacións como: “keynote”, “showbie” 
“notability”, “kahoot” para ter unha retroalimentación e poder avaliar. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O profesor/a de área terá en conta as cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a, 
tendo en conta que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre terán máis 
peso. Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro 
trimestre. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Realizar o plan de recuperación individual proposto. 
Realizar as tarefas de reforzo propostas para este terceiro trimestre. 
Amosar unha actitude positiva e colaborativa. 

Consultar posibles dúbidas. 
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Criterios de cualificación: 
O alumno será calificado cunha nota aprobada sempre que presente telemáticamente o material do plan de 
reforzo resolto. 
Terase en conta: 
Entregar o traballo ben feito, valorando a presentación. 

Entregar o traballo nos plazos establecidos. 

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  Actividades de repaso e de reforzo dos contidos nos que os alumnos presentan dificultades. 

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

Materiais e recursos 
Libro de texto dixital aloxado na plataforma. 
Tutoriais e vídeos explicativos de repaso. 

Aplicación dixitais como “Showbie”, “Genially”, “Google Drive”, “Notability”, “Keynote”. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Os alumnos reciben diariamente a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a través 
de distintos medios: 
− App Showbie: realización de actividades de repaso con feedback individual do mestre. 
− App Drive: uso para gardar e colgar traballos que serán supervisado polo mestre. 
− Email: para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
− 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 
 

http://www.jesuitinascoruna.es/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1. Distinguir as diferenzas fundamentais entre as 
imaxes fixas e en movemento, clasificándoas 
seguindo patróns aprendidos. 

1. Debuxa aspectos da vida cotiá. 

2. Identificar e describir os materiais, utensilios e 
soportes, texturas, formas e cores; comprobando as 
posibilidades que achegan para a creación artística. 

2. Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra. 
 

3. Aproximarse á lectura, análise e interpretación da 
arte e as imaxes fixas e en movemento nos seus 
contextos culturais e históricos, comprendendo, de 
maneira crítica, o significado e función social, sendo 
capaz de elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

3. Realiza fotografías  utilizando medios tecnolóxicos, analizando, a posteriori, o 
encadre é o máis adecuado para  o propósito inicial. 

4. Interpretar o contido das imaxes e das 
representacións do espazo presentes no contexto, 
identificando as posicións dos elementos plásticos 
no espazo. 

4.1 Interpreta e valora a información obtida de imaxes no contexto social, e 
elabora e comunica informacións básicas. 

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

6.1 Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico (cuadrícula). 

7. Imaxinar, debuxar e elaborar obras  
tridimensionales con diferentes materiais. 

7.1 Representa con  claroscuro a sensación espacial de composicións  
volumétricas. 
7.2 Combina e analiza as cores para utilizalos correctamente na composición. 
7.3 Constrúe obxectos tridimensionais. 

8. Representa, de forma persoal, ideas, accións e 
situacións valéndose dos elementos que configuran 
a linguaxe visual.creativos, así como para coñecer 
e intercambiar informacións con outro alumnado. 

8.1 Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños adecuados. 
8.2 Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción 
8.3 Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo. 

9. Participar con interese, coidando e respectando o 
material, os utensilios e os espazos, desenvolvendo 

9.1 Coida o material e instrumentos de traballo 
9.2  Presenta as tarefas con orde e limpeza. 
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a iniciativa e a creatividade, respectando as normas 
e as regras previamente establecidas. 9.3 Respeta as ordes establecidas. 

10. Mostrar interese polo traballo, apreciando e 
valorando a correcta realización de actividades e a 
presentación. 

10.1 Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos. 
10.2 Coida y respecta os materiais, os utensilios e os espazos utlilizados. 
10.3 Participa e amosa interese polas actividades propostas, colaborando na recollida e 
organización do material. 

11. Coñecer e empregar as ferramentas do debuxo 
xeométrico. 

11.3 Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula e 
das ferramentas básicas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Durante o tempo presencial, a avaliación fíxose de forma ordinaria e sistemática pedindo a elaboración 
de traballos por parte do alumnado, tanto de forma individual como en grupo. 
Tívose en conta o traballo do alumno/a na clase e o seu comportamento diario no aula así como a súa 
evolución. 
-Durante a etapa non presencial se recollen telematicamente en forma de imaxes, as propostas de 
traballo que lles son enviadas a través do drive. 

Instrumentos: 
Durante a etapa presencial: 

− -Listaxes de control para avaliar o progreso diario. 
− -Os traballos elaborados polos alumnos/as de forma individual. 
− -Traballos en grupo elaborados polos alumnos/as. 

Durante a etapa non presencial: 
− -Traballos  individuais elaborados polos alumnos/as utilizando diferentes ferramentas e técnicas: 

Papiroflexia, recreación, pintura, fotografía... 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
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 e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre terán 
máis peso. Así mesmo estas cualificacións poderán mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste 
terceiro trimestre. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Na data actual non hai alumnos con materia pendente nesta área. 
Criterios de cualificación: 
Na data actual non hai alumnos con materia pendente nesta área. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Na data actual non hai alumnos con materia pendente nesta área. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESÚS 
CURSO: 5º PRIMARIA 

MATERIA: PLÁSTICA 
 

  

 

 
 

 
 
 
 
  

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

Actividades  

 
− Entrega de tarefas semanais de repaso e reforzo dos contidos traballados presencialmente 

subidas ao Drive persoal da asignatura. 
− Entrega de traballos individuais subidos ao PADLET. 

 

Metodoloxía  

− Traballo individual e dirixido. 
− Actividades motivadoras no que se empregan diferentes técnicas. 
− Actividades globalizadas nas que o alumnado teña que poñer en práctica o aprendido nas 

anteriores avaliacións. 
 

Materiais e recursos 

− Tutoriais en video. 
− Explicacións escritas. 
− Utlización do Ipad como instrumento para a elaboración de tarefas (fotografía, busca de 

información, apps...) 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado  
e ás familias 

 
Os alumnos/as reciben diariamente a súa tarefa no DRIVE da clase e entregan os seus traballos a 
través de distintos medios: 
− App Drive: os alumnos suben as tarefas á súa carpeta persoal ou á carpeta de traballos 

compartidos e son supervisadas pola mestra. 
− Email: para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
− Videochamada: semanalmente para resolver dúbidas e facer aclaracións das 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 
 

http://www.jesuitinascoruna.es/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1 Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, identificando os aspectos xerais máis 
relevantes así como as intencións, valores e opinións explícitos. 

1.1.1 Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, 
procedentes da radio, da televisión ou de internet, identifica o tema e 
elabora un resumo. 

1.2 Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

1.2.1 Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, 
seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información relevante e 
necesaria para realizar traballos ou completar información, valorando 
os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe. 
1.2.2 Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera 
medio de comunicación. 

1.3 Interpretar correctamente a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos, en situacións de comunicación nas que resulten 
bastante evidentes. 

1.3.1 Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos. 

1.4 Comprender e producir textos orais propios do uso cotiá ou 
do ámbito académico. 

1.4.3 Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula 
adecuando o discurso ás diferentes necesidades comunicativas 
(narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario si é preciso. 

1.5 Manter unha actitude de escoita activa, respectando as 
opinións dos e das demais. 

 

1.6 Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula mostrando valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral. 

1.6.3 Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, 
para reforzalo e facilitar a súa comprensión. 

1.7 Mostrar interese por expresarse en público coherentemente, 
sen contradicións, sen repeticións innecesarias e usando nexos 
adecuados. 

1.7.1 Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións 
ni repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado a súa 
idade. 
1.7.2 Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados. 
1.7.4 Mostra un discurso oral fluído, claro, cunha pronunciación e 
entoación adecuada e propia da lingua galega. 

1.8 Elaborar textos orais sinxelos propios dos medios de 
comunicación. 

1.8.1 Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación. 

1.9 Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais, 1.9.1 Utiliza a expresividade corporal: miradas e postura corporal para 
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coa utilización de elementos propios da linguaxe non verbal. reforzar o sentido das súas producións orais. 
1.10 Mostrar respecto e cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo. 

1.10.1 Mostra respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao 
traballo en grupo. 

1.11 Interesarse por mostrar unha pronunciación e entoación 
adecuadas. 

 

1.12 Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferencias. 

 

1,13 Recoñecer, de maneira global, e valorar as diferencias 
dialectais orais da lingua galega. 

1.13.1 Recoñece textos orais sinxelos pertencentes a diferentes 
variedades dialectais moi evidentes da lingua galega. 

1.14 Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. 1.14.1 Identifica a lingua galega oral con calquera contexto profesional: 
sanidade, educación, medios de comunicación... 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 
2.1 Comprender, buscar, localizar e seleccionar información 
explícita en textos escritos de soportes variados (webs, infantís, 
libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias para 
determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes. 

2.1.1 Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
2.1.2 Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo). 
2.1.3 Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto 
sinxelo, deducindo o significado de palabras e expresións polo 
contexto. 
2.1.4 Interpreta, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos 
en textos. 
2.1.5 Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas). 

2.2 Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información 
procedente de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións 
redundantes. 

2.2.1 Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de 
gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa 
co contido do texto que acompaña. 

2.3 Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e 
esquematizar e resumir o seu contido. 

2.3.2 Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e as secundarias. 
2.3.3 Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

2.4 Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura. 2.4.1 Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e das ilustracións. 

2.5 Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a 2.5.1 Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar 
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información nun texto sinxelo. a información nun texto sinxelo adecuado a súa idade. 
2.6 Realizar diferentes tipos de lectura. 2.6.1 Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 

investigación, de aprendizaxe, de desfrute persoal ou de resolución de 
problemas. 

2.7 Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando 
cando é necesario) con fluidez e precisión, atendendo á dicción, 
entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados ás 
diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler para que 
alguén desfrute escoitando, ler para dar a coñecer un texto 
descoñecido, ler para compartir información que se acaba de 
localizar) facendo participar á audiencia da súa interpretación. 

2.7.2 Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 
2.7.3 Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton de voz 
adecuados. 

2.8 Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, 
con certa autonomía, comprendendo como se organiza e 
colaborando no seu coidado e mellora. 

2.8.1 Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e 
informacións, e colabora no seu coidado e mellora. 

2.9 Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, 
con certa autonomía, comprendendo como se organiza e 
colaborando no seu coidado e mellora. 

 

2.10 Mostrar interese polos textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación. 

 

2.11 Mostrar certa autonomía lectora e capacidade de selección 
de textos do seu interese, así como ser capaz de expresar 
preferencias. 

2.11.2 Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as 
lecturas feitas. 

2.12 Analizar textos sinxelos escritos en diferentes variedades da 
lingua galega. 

2.12.1 Identifica, de maneira global, as diferencias lingüísticas, 
bastante evidentes, das variedades da lingua galega. 

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

3.1.1 Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante 
notas, esquemas ou guións. 
3.1.2 Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e 
cohesionando, de maneira xeral, os enunciados. 
 
3.1.4 Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe 
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non sexista. 
3.1.6 Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 

3.2 Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan 
narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opinións, emocións 
e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que 
sexan característicos dos medios de comunicación 

3.2.1 Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
cortos, normas, notas e invitacións 
3.2.2 Redacta textos periodísticos (noticias, crónicas, reportaxes, 
entrevistas), anuncios e carteis, imitando modelos publicitarios moi 
sinxelos. 
3.2.3 Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) seguindo un guión establecido e 
adaptando a linguaxe ás características de cada xénero. 
3.2.4 Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos 
básicos de cohesión, usando o rexistro adecuado. 
3.2.5 Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida 
persoal, familiar ou dos medios de comunicación. 

3.3 Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e 
comunicar información. 

3.3.1 Elabora textos escritos propios do ámbito académico 
(cuestionarios, resumes, descricións, explicacións...) para obter, 
organizar e comunicar información. 

3.4 Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. 3.4.2 Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 
3.5 Usar as TIC, con certa autonomía, para a búsqueda de 
información, tratamento dos textos e realización de 
presentacións. 

3.5.1 Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes 
dixitais. 
3.5.2 Emprega procesadores de textos con certa autonomía. 
3.5.4 Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións 
elementais. 

3.6 Utilizar recursos gráficos e para textuais que faciliten a 
comprensión dos textos e contribúan á súa ilustración creativa. 

3.6.1 Usa recursos gráficos e para textuais para facilitar a comprensión 
dos textos e ilustralos de maneira creativa. 

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

3.7.1 Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, 
calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en 
calquera soporte. 

4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 
funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de 

4.1.1 Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función 
na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e 
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textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. preposición. 
4.1.2 Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 
persoais dos verbos. 
4.1.3 Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando 
a sílaba tónica das átonas. 
4.1.4 Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, imperativo. 
4.1.5 Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, 
utiliza correctamente a concordancia de xénero e número e identifica o 
verbo e os seus complementos: o suxeito, así como os complementos 
do nome 

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

4.2.2 Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas 
producións escritas con especial atención as regras da h, b/v, c/cc, s/x, 
ll/i/x. 

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

4.3.1 Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha 
valoración dos resultados. 
4.3.2 Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 
4.3.3 Respecta, de maneira xeral, as normas morfosintácticas de 
colocación do pronome átono. 

4.4 Recoñecer e empregar os conectores básicos, así como 
outros elementos de cohesión. 

4.4.1 Usa diversos conectores básicos entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade, contradición... 

4.5 Identificar o papel semántico do suxeito e transformar 
oracións activas sinxelas en pasivas, e viceversa, para mellorar a 
comprensión e a produción de textos. 

4.5.1 Identifica, en oracións sinxelas, o papel semántico do suxeito. 
4.5.2 Recoñece si a oración é activa ou pasiva e é capaz de facer a 
transformación dunha na outra. 

4.6 Transformar un texto narrativo sinxelo de estilo directo en 
outro de estilo indirecto. 

4.6.1 Transforma un texto sinxelo narrativo de estilo directo noutro de 
estilo indirecto. 

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

4.7.2 Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas, identificando e formando familias de palabras. 
4.7.3 Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras 
polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

4.8 Coñecer, de maneira xeral, as características relevantes da 
lingua galega e identificar e valorar esta lingua dentro da 

4.8.1 Coñece, de maneira xeral, as características máis relevantes 
(históricas, socioculturais...) da lingua galega. 
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realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 
4.9 Establecer relacións  elementais entre as diversas linguas 
que utiliza ou está aprendendo o alumnado. 

4.9.2 Identifica diferencias, regularidades e semellanzas, ortográficas e 
léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está aprendendo, como 
punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

5.1 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes 
da literatura popular galega e da literatura galega en xeral. 

5.1.1 Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, adiviñanzas, lendas, contos, poemas, 
conxuros, ditos, cantigas) e da literatura galega en xeral. 

5.2 Ler textos e obras en galego da literatura infantil, breves de 
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 
diferentes soportes. 

5.2.2 Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
súa idade e en diferentes soportes. 

5.3 Identificar as características dos diferentes xéneros e as 
figuras literarias, así como temas recorrentes. 

5.3.1 Identifica as características principais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro. 
5.3.2 Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos 
poemas. 
5.3.3 Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 
personificacións, hipérboles e xogos de palabras. 

5.4 Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir de 
modelos dados. 

5.4.1 Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, 
para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e recordos. 

5.5 Participar activamente en dramatizacións de textos literarios.  
5.6 Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de desfrute 
persoal. 

 

5.7 Mostrar interese, respecto e tolerancia ante as diferencias 
persoais, sociais e culturais. 

5.7.1 Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos 
da cultura galega, mostrando interese e respecto. 

ACT. ACTITUDE 
Act. Actitude 1.4.1 Participa adecuadamente nunha conversación entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas 
propias. 

 1.4.4 Participa activamente no traballo en grupo, así como nos 
debates. 

 1.5.1 Atende ás intervencións dos e das demais en actos de fala oral, 
sen interromper. 
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 1.5.2 Respecta as opinións dos e das demais. 
 1.6.1 Respecta os turnos de palabra nos intercambios orais. 
 1.6.2 Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 

orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en 
calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra dela. 

 1.6.5 Participa na conversación plantexando e contestando preguntas. 
 1.11.1 Interésase por expresarse oralmente coa pronunciación e 

entoación adecuada a cada acto comunicativo. 
 1.12.1 Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista. 
 1.12.2 Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas 

diferencias. 
 2.9.1 Mostra interese pola conservación e organización dos seus libros 

físicos e/ou virtuais. 
 2.10.1 Mostra interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 

de comunicación. 
 5.5.1 Participa activamente en dramatizacións de textos literarios. 
 5.6.1 Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 

comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de desfrute 
persoal. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

• No terceiro trimestre do curso 2019-2020 o traballo do alumnado centrarase especialmente no 
desenvolvemento de actividades de recuperación, repaso e reforzo, profundizando nas aprendizaxes 
traballadas nos dous primeiros trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo un 
hábito de estudio. 

• Traballos entregados, onde se valorará: 
 Traballos entregados nos prazos establecidos. 
 Realización de diferentes probas onde se vexa que foron adquiridos os contidos traballados. 
 Realización de diferentes traballos valorando o traballo ben feito (presentación, caligrafía, 

contidos,...) 

Cualificación final 

• Teranse en conta as cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación, considerando que se 
trata dunha avaliación continua. 

 
• En función do traballo realizado durante o terceiro trimestre poderase aumentar a cualificación final. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 

• Esforzo 
 Esfórzase en realizar as súas tarefas, priorizando facelo ben, sobre facelo rápido. 

 
• Traballo diario  

 Cumpre coas tarefas específicas que lle manda o profesor para realizar na casa. 
 

• Limpeza e orde 
 Presenta os traballos de forma limpa e ordenada. 

 
Esta información quedará recollida no caderno de notas do profesor. 
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Criterios de cualificación: 
 

• Faranse unhas fichas cos contidos e capacidades non adquiridas na avaliación ordinaria. 
 
• No caso de obter unha cualificación positiva, substituirá a cualificación obtida na avaliación 

correspondente. 
 

• Teranse en conta as novas cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. 
 

• En función do traballo realizado durante o terceiro trimestre poderase aumentar a cualificación final. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Mandaranse actividades onde se recollan os contidos e as capacidades fundamentais, traballados 

durante o período ordinario, da avaliación non superada. 
• Estas actividades terán en conta os distintos aspectos traballados na avaliación non superada: 

o Expresión escrita. 
o Usos da lingua. 
o Comunicación oral. 
o Comunicación escrita. 

• As notas obterase dos traballos devoltos polo alumno nos diferentes formatos que se lle propoñan: 
correo electrónico, liveworksheets, nearpod, showbie, genialle e outras plataformas coas que 
traballamos habitualmente e que admiten múltiples formatos. 

• Terase en conta o cumprimento dos prazos estipulados para entregar a tarefa, así como a súa 
presentación e calidade. 

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 proporcionar o soporte axeitado a cada necesidade (ampliación e adecuación 
de recursos, acompañamento emocional, propostas de medidas e concreción das 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). 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 11 DE 13 CENTRO: COLEXIO HIJAS DE JESÚS 
CURSO: 5º E. P. 

MATERIA: LINGUA GALEGA 
 

  

 

 
  

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

Actividades  

• Mandaranse actividades onde se recollan todos os contidos e capacidades traballadas durante o 
período ordinario da avaliación non superada, no caso da recuperación. 

• Faremos actividades de repaso de contidos e capacidades fundamentais. 
• Haberá actividades de afianzamento dos contidos traballados ao longo do período das clases 

presenciais. 
• Nos casos que se estimen necesarios proporemos actividades de investigación e ampliación. 
• Todas estas actividades terán en conta os distintos aspectos da materia: 

o Expresión escrita. 
o Usos da lingua. 
o Comunicación oral. 
o Comunicación escrita. 

Metodoloxía  

Todas estas actividades serán enviadas en fichas a través de dispositivos informáticos, subindo os 
arquivos ao Drive que temos habilitado, a través do correo electrónico ou usando diferentes 
aplicacións informáticas como: liveworksheets, nearpod, showbie, genialle e outras plataformas coas 
que traballamos habitualmente e que admiten múltiples formatos. 

 

Materiais e recursos Necesitamos conexión a internet e un dispositivo informático como o Ipad do que dispón todo o 
alumnado. Tamén podería usarse un ordenador. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Utilizaremos o correo electrónico que teñen habilitado para as comunicacións entre o alumnado e o 
profesorado. 
 
Coas familias usaremos a plataforma SM Educamos, a páxina web do colexio e as Redes Sociais. 
 

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

http://www.jesuitinascoruna.es/

