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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1.1 Realizar un proxecto para obter un produto 

como resultado dun problema formulado, 

elaborando con certa autonomía a documentación 

sobre o proceso. 

1.1.1 Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións 
e comunica os resultados oralmente e por escrito, de forma ordenada, clara e 
limpa, en diferentes soportes. 

1.3 Traballar de forma cooperativa apreciando o 

coidado pola súa propia seguridade e a dos seus 

compañeiros/as, coidando as ferramentas e 

facendo un uso axeitado dos materiais. 

1.3.1 Coñece e aplica estratexias para estudar  e traballar eficazmente de forma 

individual e en equipo, mostrando habilidades para a resolución pacífica de 

conflitos. 

 

2.1 Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e 

os órganos máis importantes para o seu 

funcionamento 

2.1.1 Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu funcionamento en 

sentido global e os cambios nas diferentes etapas da vida 

2.1.2 Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no 

funcionamento do corpo. 

2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a 

saúde e o desenvolvemento persoal de 

determinados hábitos de alimentación, hixiene, 

exercicio físico e descanso, deseñando protocolos 

para a súa prevención. 

2.2..Emprega hábitos de hixiene , de exercicio e de alimentación na escola. 

2.2.2 Recoñece algúns dos factores que causan enfermidades máis habituais ( 

caries, arrefriado, gripe e obesidade) e aplica actuacións para a súa prevención 
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2.3 Deseñar un menú equilibrado para a súa idade  

2.3.1 Clasifica os alimentos en función dos principais nutrientes. 

2.3.2 Diferencia entre dieta equilibrada e non equilibrada e elabora un menú 

saudable na escola. 

3.1 Identificar e clasificar con criterios científicos, 

animais e plantas do seu entorno próximo, 

recoñecer  as súas características principais e  

buscar información en fontes variadas. 

 

3.1.1 Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica 

animais vertebrados e invertebrados do seu entorno, con criterio científico. 

3.1.2 Observa, identifica e recoñece as características das plantas do seu 

entorno e  clasifícaas con criterio científico. 

3.2 Observar e rexistrar de forma cooperativa algún 

proceso asociado ao ciclo de vida dun ser vivo, no 

seu medio ou na aula. Comunicar oralmente e por 

escrito os resultados, empregando soportes textuais 

variados. 

3.2.1 Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser vivo e 
as explica empregando soportes diferentes. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Durante o tempo presencial a avaliación fíxose de forma ordinaria e sistemática con probas  escritas, 
traballos individuais e grupais, traballos cooperativos e observación diaria do alumno. 
Durante a etapa non presencial se recollen telematicamente en forma de imaxes, audios e vídeos as 
propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito. 
 

Instrumentos: 
 
Durante a etapa presencial: 
-Listaxe de control para avaliar o progreso diario. 
-Probas específicas. 
 
Durante a etapa non presencial: 
-Traballos usando diferentes ferramentas e aplicacións como : Showbie, Blinklearning, Nearpod, Google 
Drive, Quiiziz, Genially, Notability... 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 calificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a, 
varlorando que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre poderán ter 
máis peso. Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste 
terceiro trimestre, amosando unha actitude colaborativa, entregando as tarefas nos tempos marcados e a 
consultando as posibles dúbidas. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Os alumnos que teñan algunha materia suspensa na primeira e/ou segunda avaliación se lles aplicará un 
plan de recuperación para intentar superar a área que consistirá nun traballo específico que terá que ser 
entregado ao profesor nos prazos que este lle marque. 
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Criterios de cualificación: 
 
O alumno será cualificado cunha nota aprobada sempre que amose unha actitude positiva e colaborativa 
entregando telematicamente  o plan de reforzo correctamente realizado con boa presentación na data 
sinalada. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A avaliación farase tendo en conta o material de reforzo que envíen a través dos distintos instrumentos 
que se utilizan na proposta de traballo específico: vídeos, audios e traballos feitos nas distintas 
aplicacións dixitais. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas na 3º avaliación son o remate da unidade que deixamos a medias antes 
da declaración de estado de alarma e repaso das anteriores despois da publicación da Orde. 

 
− Fichas de repaso e reforzo subidas ao Showbie. 
− Entrega de tarefas semanais subidas ao Drive persoal de repaso e reforzo dos contidos 

traballados presencialmente. 
− Entrega de traballos individuais subidos ao Drive de traballos compartidos. 

 

Metodoloxía  

− Traballo individual e dirixido. 
− Gamificación en determinados contidos. 
− Actividades motivadoras en distintas plataformas e uso de medios audiovisuais. 
− Actividades globalizadas. 

 

Materiais e recursos 

-Libro de texto dixital aloxado na plataforma BlinkLearning. 
-Libro de actividades complementarias  dixital aloxado na plataforma Blinklearning. 
-Tutoriais e videos explicativos de repaso. 
-Páxinas web con recursos interactivos como “Quizziz” 

 -Aplicacións dixitais como “showbie”, “genially”, “notability” 
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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 dos distintos medios: 
- App Showbie: realización de actividades de repaso con feedback individual polo mestre/a 
- App Google Drive: uso para colgar e gardar traballos que serán supervisados polo mestre. 
- App Notability: importación e exportación de imaxes e documentos para a resolución de 

exercicios/ fichas. 
- App nearpod: resolución de test online. 
- Email: para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
- Videochamadas: unha vez por semana para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas a 

través da aplicación Google Meet 
- Plataforma EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 

 
 

Publicidade  
Este documento está exposto na  web do centro desde o 12 de maio. 
www.jesuitinascoruna.es 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega 
estratexias de traballo cooperativo adoitando un comportamento 
responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos 
do funcionamento democrático. 

B1.3.Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a 
comprender textos sinxelos de carácter social, xeográfico e 
histórico. 

CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía propia da área e comprende 
textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

B2.4.Identificar as distintas formas de representar a 
superficie terrestre e localizar o lugar no que vive. 

CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas de representación da Terra, 
planos, mapas, planisferios e globos terráqueos. 

B2.5.Distinguir entre planos e mapas, incluíndo os 
planisferios, facendo sinxelas interpretacións con escalas e 
signos convencionais básicos sobre mapas ou planos da 
súa entorna próxima. 

 CSB2.5.1. Diferencia entre plano, mapa e planisferios, interpreta 
unha escala sinxela nun mapa e identifica signos convencionais 
máis usuais e básicos que poden aparecer nel. 

B2.6.Orientarse no espazo próximo empregando algunha 
técnica de orientación e instrumentos. 

CSB2.6.1.Orientase no espazo empregando algunha técnica de 
orientación e instrumento. 

B2.8. Identificar os aparatos de medida que se empregan 
para na recollida de datos. Recoller datos empregando as 
TIC, representar e interpretar gráficos sinxelos e 
comparalos coa información na web e prensa dixital ou 
escrita. 

CSB2.8.1.Identifica e sabe usar os distintos aparellos de medida 
que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos. 

B2.10 Interpretar o tempo atmosférico en mapas do tempo 
sinxelos da comunidade autónoma. 

CSB2.10.1.Interpreta mapas do tempo sinxelos de Galicia 
distinguindo os seus elementos principais. 

B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos 
básicos e recoñecer os distintos tipos de paisaxes de 
Galicia. 

CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece 
as diferentes tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma 

B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da 
paisaxe: unidades de relevo e ríos máis importantes da 
comunidade autónoma e coñecer algunha característica 

CSB2.14.1. Localiza nun mapa os principais elementos da paisaxe: 
unidades de relevo e ríos máis importantes da comunidade 
autónoma. 
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relevante de cada un deles. 
B2.15. Explicar a importancia e as consecuencias da 
intervención humana no medio próximo valorando a 
necesidade dun desenvolvemento sostible. 

CSB2.15.1.Explica o impacto e as consecuencias negativas que a 
acción humana ten sobre o medio máis próximo. 

B3.1.Expoñer e explicar a organización social, política e 
territorial da contorna próxima a través da interpretación 
dun mapa mental. 

CSB2.15.2.Explica a importancia de coidar a atmosfera e as 
consecuencias de non facelo. 

B3.2.Valorar a diversidade cultural, social, política e 
lingüística de Galicia respectando as diferenzas. 

CSB3.2.1.Recoñece, partindo da realidade galega, a diversidade 
cultural, social, política e lingüística nun mesmo territorio como fonte 
de enriquecemento cultural. 

B4.1.Coñecer as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade para ordenar temporalmente algúns feitos 
históricos relevantes de Galicia. 

CSB4.1.2.Sitúa nunha liña do tempo feitos do pasado da súa 
contorna datando os comezos e finais das épocas estudadas. 

B4.2.Recoñecer algúns restos ou acontecementos da 
Prehistoria e Idade Antiga (culturais, artísticos, e feitos) que 
evidencien o paso do tempo en Galicia e permitan situalos 
temporalmente no transcurso da historia. 

CSB4.2.1.Identifica no tempo e no espazo algúns dos restos ou 
acontecementos da Prehistoria e da Idade Antiga de Galicia, 
describindo algunha característica fundamental. 

B4.3.Recoñecer algúns vestixios do pasado, presentes na 
contorna próxima, como fontes históricas para coñecer o 
pasado e como elementos integrantes da contorna actual. 

CSB4.3.1.Identifica algúns vestixios do pasado na contorna e 
recoñece o seu valor como fonte histórica. 

B4.4.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. 

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, 
cultural e artístico do contorno próximo e asume as 
responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 
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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 se recollen 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 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 realizará unha media entre as calificacións obtidas entre a primeira e a segunda avaliación 
polo alumno/a. 
Debido a que a avaliación é continua (dase ao longo de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe englobando 
obxectivos novos e outros xa desenrolados); poderá darse máis peso á calificación da segunda avaliación en 
función da evolución positiva do alumno/a (si así fose). 
Asemesmo  en función do traballo realizado polo alumno/a durante o terceiro trimestre poderase elevar a súa 
cualificación final.  

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Os alumnos que teñan alguna mateira 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 
profesor nos plazos que éste  lle marque. 
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Criterios de cualificación: 
 

O alumno será calificado cunha nota aprobada sempre que amose unha actitude positiva e colaborativa 
entregando telematicamente o plan de reforzo correctamente realizado con boa presentación na data 
sinalada.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
-A avaliación farase tendo en conta o material de reforzo que envíen a través das distintos instrumentos que 
se utilizan na proposta de traballo específico: vídeos, audios e traballos feitos nas distintas aplicacións 
dixitais. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
As actividades propostas na 3º avaliación son o remate da unidade que deixamos a medias antes da 
declaración de estado de alarma y repaso das anteriores despois da publicación da Orde. 
O tipo de actividades son exercicios escritos en papel e actividades interactivas sacadas de diferente 
páxinas web e da proposta do libro dixital 

Metodoloxía  
-Dentro das posibilidades que ofrece o ensino a distancia adaptanse as actividades para que estas poidan 
resultar más motivadoras a través de diferentes recursos, plataformas e páxinas web que ofrecen xogos 
interactivos para repasar a materia. Algúns de estes xogos son preparados polo profesorado utilizando 
ferramentas interactivas como “Genially”, ou “Kahoot”. 

Materiais e recursos 

-Libro de texto dixital que atopan na plataforma “Blinklearning” 
-Libro de actividades dixital e atopan na plataforma “Blinklearning” 
-Páxinas web con recursos interactivos como: 
 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-sociales 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-
mundo-mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/846421-continentes_y_oceanos.html 
 
-Aplicación dixitais como “Showbie”, “Genially”, Kahoot”, “Class Dojo” 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

• Os alumnos: 
 

-      - App Drive: para recibir a tarefa a diario, gardar e colgar traballos que serán supervisados polo 
mestre. 

-      - E-mail:  Correo electrónico con dominio do centro  @jesuitinascoruna.es  do que dispoñen todos os 
alumnos do centro. 

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

-      - App Showbie: feedback individual co mestre. 

• As familias: 

  - Plataforma escolar EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 

  - Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores. 

  - Páxina web www.jesuitinascoruna.es   

 

Publicidade  
Este documento está exposto na  web do centro desde o 12 de maio. 
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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1 Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando el turno de palabra y la intervención de 
los y de las demás. 

1.1.1Expresa de forma global, ideas, opiniones y sentimientos con 
cierta claridad. 
 
1.1.2 Aplica las normas sociocomunicativas: escucha atenta, espera de 
turnos, respeto de la opinión de los y de las demás.    

1.2 Reconocer la información verbal y no verbal de los discursos 
orales e integrarla en la producción propia. 

1.2.1 Integra de manera global los recursos verbales y no verbales 
para comunicarse oralmente, identificando el valor comunicativo de 
estos. 
 
1.2.2 Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas. 

1.3 Expresarse con coherencia básica de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones de aula.       
  

1.3.1 Participa activamente y con coherencia básica en diversas 
situaciones de comunicación:   

- Diálogos   
- Exposiciones orales siguiendo un modelo, y guiadas, con ayuda, 

cuando proceda, de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  

1.4 Hacer hipótesis sobre el significado de palabras evidentes a 
partir de su contexto de uso. 

1.4.1 Identifica por el contexto el significado de distintas palabras. 
 
1.4.2 Utiliza el vocabulario idóneo a su edad para expresarse con 
progresiva precisión en los diferentes contextos de comunicación. 

1.5 Reconocer el tema y las ideas principales de textos orales 
breves y sencillos de diferente tipología, según la forma del 
mensaje (descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) y su 
intención comunicativa (informativos, literarios y prescriptivos). 

1.5.1 Comprende de forma global la información general de textos 
orales de uso habitual, del ámbito escolar y social, identifica el tema y 
selecciona las ideas principales: noticias, cuentos, folletos informativos, 
narraciones, textos científicos, anuncios publicitarios, recetas 
médicas…. 
 
1.5.3 Responde preguntas sencillas correspondientes a la comprensión 
literal. 
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1.5.4 Utiliza de manera guiada la información recogida, para llevar a 
cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje. 

1.6 Utilizar los medios de comunicación social como instrumento 
de aprendizaje. 

1.6.1 Utiliza de manera guiada los medios audiovisuales y digitales 
para obtener información.  
      
       
1.6.3 Comprende de forma global el contenido principal de una 
entrevista, noticia o debate infantil procedente de los medios de 
comunicación. 

1.7 Reproducir textos adecuados a sus gustos e intereses. 1.7.1 Reproduce de memoria textos literarios, no literarios y propios, 
sencillos y breves, adecuados a sus gustos e intereses. 
 

1.8 Producir textos orales adecuados al nivel de los géneros más 
habituales imitando modelos, atendiendo a la forma del mensaje 
(descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) y su intención 
comunicativa (informativos, literarios y prescriptivos). 

1.8.1 Elabora comprensiblemente textos orales breves y sencillos del 
ámbito escolar y social, adecuados al nivel, imitando modelos. 
 
1.8.2 Organiza el discurso con una secuencia coherente elemental, 
utilizando nexos básicos. 

1.9 Utilizar de manera efectiva el lenguaje oral: escuchar y 
preguntar. 

1.9.1 Emplea de manera efectiva el lenguaje oral para comunicarse y 
aprender: escucha y pregunta para asegurar la comprensión. 
    

2.1 Leer en voz alta y en silencio diferentes textos. 2.1.1 Lee en voz alta, sin dificultad, diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad. 
 
2.1.2Lee en silencio textos sencillos próximos a su experiencia. 

2.2 Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad y 
valorar la lectura como medio para ampliar el vocabulario, fijar la 
ortografía correcta y como gozo personal. 

2.2.1 Resume, respondiendo a preguntas y reflejando las ideas 
principales, textos de diversa tipología textual. 
 
2.2.2 Distingue en textos del ámbito escolar y social y de forma 
general, entre las diversas tipologías atendiendo a la forma del 
mensaje (descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) y su 
intención comunicativa (informativos, literarios y prescriptivos). 
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2.2.3 Elabora glosarios con las nuevas palabras. 
2.3 Utilizar de manera guiada estrategias elementales para la 
comprensión lectora de textos muy sencillos de diversa tipología. 

2.3.1 Identifica las palabras clave de un texto. 
 
2.3.2 Activa, de forma guiada, conocimientos previos para comprender 
un texto. 
 
2.3.3 Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir del título y 
de ilustraciones redundantes. 
 
2.3.4 Relaciona la información contenida en las ilustraciones con la 
información que aparece en el texto. 
 
2.3.5 Se inicia en la utilización del diccionario de manera guiada. 

2.4 Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 2.4.1 Dedica momentos de ocio para la lectura voluntaria. 
 
2.4.2 Selecciona textos de su interés en función de sus gustos y 
preferencias.         
 
2.4.3 Identifica y resume el argumento de lecturas realizadas y da 
referencias básicas, como el título. 

2.5 Usa la biblioteca para localizar libros adecuados a sus 
intereses. 

2.5.1 Consulta en la biblioteca, de manera guiada, diferentes fuentes 
bibliográficas y textos en soporte informático para obtener información 
sobre temas de su interés y necesarios para sus tareas de aula. 
        

2.6 Mostrar interés por tener una biblioteca propia. 2.6.1 Cuida, conserva y organiza sus libros.    
    

2.7 Identifica la estructura de diferentes textos leídos, 
centrándose en la interpretación de su significado. 

2.7.2 Formula hipótesis, de manera guiada, sobre la finalidad de 
diferentes textos muy sencillos a partir de su tipología, y de los 
elementos lingüísticos y no lingüísticos muy redundantes, adecuados a 
su edad. 

2.8 Utilizar de manera guiada las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para la búsqueda de  información. 

2.8.1 Utiliza, de manera guiada, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para buscar información.  
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3.1 Producir textos siguiendo un modelo con diferentes 
intenciones comunicativas, cohesivas de manera elemental, 
aplicando las reglas ortográficas de nivel y cuidando la 
presentación. 

3.1.1 Escribe, con ayuda y en diferentes soportes, textos sencillos 
propios de la vida cotidiana, del ámbito escolar y social, utilizando 
elementos de cohesión básicos: noticias, cuentos, folletos informativos, 
narraciones, textos científicos, anuncios publicitarios, recetas, 
instrucciones, normas…. 
 
3.1.2 Respeta las normas gramaticales y ortográficas básicas, propias 
del nivel. 
 
3.1.3 Reproduce textos dictados sencillos. 
 
3.1.4 Presenta sus trabajos con caligrafía clara y limpieza: evitando 
tachaduras, inclinación de líneas       

3.2 Valorar su propia producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 

3.2.1 Valora su propia producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros.     

3.3 Aplicar, con ayuda, todas las fases del proceso de escritura 
en la producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura. 

3.3.2 Utiliza, con ayuda y para escribir textos sencillos, borradores que 
muestran: la creación y selección de ideas, la revisión ortográfica y de 
la secuencia coherente del escrito. 

3.4 Elaborar proyectos individuales o colectivos de carácter 
informativo sobre diferentes temas del área. 

3.4.2 Elabora y presenta, de forma guiada, textos sencillos, que ilustra 
con imágenes, en diferentes soportes (papel y digital), de carácter 
redundante con el contenido: carteles publicitarios, anuncios y cómics. 

3.5 Usar un lenguaje respetuoso con la diversidad, evitando 
expresiones discriminatorias y perjuicios. 

3.5.1 Se expresa, por escrito, evitando un lenguaje no sexista y no 
respetuoso con las diferencias. 

3.6 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
de modo eficiente y responsable para presentar sus 
producciones. 

3.6.1 Usa con ayuda las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para escribir, presentar los textos y buscar información. 
 

3.7 Escribir los textos establecidos en el Plan de escritura.  3.7.1 Produce los textos establecidos en el Plan de escritura 
adecuados a su edad y nivel.       

4.1 Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la 
lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario 
(formación y significado de las palabras y campos semánticos), 

4.1.1 Reconoce e identifica las categorías gramaticales básicas: 
presentar el nombre, sustituir el nombre, expresar características del 
nombre, expresar acción. 
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así como las reglas de ortografía para favorecer una 
comunicación más eficaz. 

4.1.3 Diferencia familias de palabras. 
 
4.1.4Utiliza las normas ortográficas básicas. 

4.2 Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través 
del uso de la lengua. 

4.2.1 Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases 
hechas, en la expresión oral y escrita. 
 
4.2.2 Utiliza, según modelo, prefijos y sufijos y crea palabras derivadas. 

4.3 Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento de la lengua. 

4.3.1 Clasifica y usa los tipos de nombres para elaborar textos escritos 
sencillos. 
 
4.3.2 Aplica las normas de concordancia de género y número, en la 
expresión oral y escrita. 
 
4.3.3 Aplica, con ayuda, las normas de acentuación (sílabas tónicas) 
en sus producciones escritas.      
   
4.3.4 Utiliza signos de puntuación en sus composiciones escritas. 
 
4.3.5 Utiliza una sintaxis básica en las producciones escritas propias. 

4.4 Utilizar programas educativos digitales para realizar tareas y 
avanzar en el aprendizaje. 

4.4.1 Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos digitales.
         

4.5 Valorar la diversidad lingüística de la comunidad autónoma. 4.5.1 Valora la diversidad lingüística de la comunidad autónoma. 
           
    

4.6 Comparar aspectos básicos de las lenguas que conoce para 
mejorar en su aprendizaje y lograr una competencia integrada. 

4.6.1 Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) de las lenguas 
que conoce. 

5.1 Valorar los textos literarios como fuente de ocio e 
información. 

5.1.1 Valora y reconoce de forma global, distintos textos literarios 
sencillos, como fuente de ocio y de información.   
      

5.2 Hacer la lectura expresiva e interpretativa de textos literarios 
narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar y reconocer 
e interpretar algunos recursos del lenguaje literario. 

5.2.1 Realiza, de manera guiada, lecturas comentadas de textos 
narrativos sencillos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual. 
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5.3 Valorar los recursos literarios de tradición oral: poemas, 
canciones, cuentos, refranes y adivinanzas. 

5.3.1 Valora los recursos literarios de tradición oral: poemas, 
canciones, cuentos, refranes y adivinanzas.    
     

5.4 Reproducir a partir de modelos dados textos literarios muy 
sencillos, en prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: 
cuentos y poemas. 

5.4.1 Crea, con ayuda, sencillos textos literarios muy sencillos 
(cuentos, poemas) a partir de pautas o modelos dados. 

5.5 Reproducir textos literarios breves y sencillos y adaptados a 
la edad. 

5.5.1 Memoriza y reproduce textos orales muy sencillos adecuados a 
su edad: cuentos, poemas o canciones. 

5.7 Valorar la literatura en cualquier lengua, especialmente en 
lengua gallega, como vehículo de comunicación y como recurso 
de ocio personal. 

5.7.1 Valora la literatura en cualquier lengua, especialmente en lengua 
gallega, como vehículo de comunicación y como recurso de ocio 
personal.         

 

 

 

 

 



	
	

ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA.		
CURSO	2019/2020	

PÁXINA	8	DE	11	 CENTRO:	COLEXIO	HIJAS	DE	JESÚS	
CURSO:3º	PRIMARIA	

MATERIA:LENGUA	CASTELLANA	

	

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 se recollen 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”,”nearpod” 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 calificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a, varlorando 
que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre poderán ter máis peso. 
Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro trimestre, 
amosando unha actitude colaborativa, entregando as tarefas nos tempos marcados e a consultando as posibles 
dúbidas. 

 

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 
recuperación para intentar superar a área, que 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 amose unha actitude positiva e colaborativa 
entregando telemáticamente o plan de reforzo correctamente realizado con boa presentación na data sinalada.  

 

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 porporcionar 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  

As actividades propostas na 3º avaliación son o remate da unidade que deixamos a medias antes da 
declaración de estado de alarma y repaso das anteriores despois da publicación da Orde. 
O tipo de actividades son exercicios escritos en papel e actividades interactivas sacadas de diferente 
páxinas web e da proposta do libro dixital 

Metodoloxía  

   Dentro das posibilidades que ofrece o ensino a distancia adáptanse as actividades para que estas 
poidan resultar más motivadoras a través de diferentes recursos, plataformas e páxinas web que 
ofrecen xogos interactivos para repasar a materia. Algúns de estes xogos son preparados polo 
profesorado utilizando ferramentas interactivas como “Genially”, ou “Kahoot”. 

Materiais e recursos 
- Libro de texto dixital na app da propia editorial Edelvives. 
- Aplicacións dixitais: Showbie, Quiziz, Genialy, Nearpod, Kahoot 
- Tutoriais e vídeos explicativos de repaso. 
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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 da mestra. 
- App Drive: os alumnos reciben a tarefa diaria. Ademais, suben as tarefas á súa carpeta persoal ou á 

carpeta de traballos compartidos e son supervisadas pola mestra. 
- E-mail:  Correo electrónico con dominio do centro  @jesuitinascoruna.es  do que dispoñen todos os 

alumnos do centro, para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
- Videochamada: semanalmente para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
- Plataforma EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 

 
As familias: 
- Plataforma escolar EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 
- Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores. 
- Páxina web www.jesuitinascoruna.es  
   

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

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

1.1. Expresar verbalmente de forma razoada o 
proceso seguido na resolución dun problema. 

 

1.1.1. Iníciase na comunicación verbal de forma razoada na resolución dun 
problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

 

1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas 

 

1.2.1. Iníciase na análise e comprensión do enunciado dos problemas. 

1.2.2. Iníciase na utilización de estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas. 

1.2.3. Iníciase na reflexión sobre o proceso de resolución de problemas.  

1.2.4. Iníciase na realización de estimacións e na elaboración de 
conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, contrastando 
a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia.  

1.2.5. Iníciase na identificación e interpretación de datos e mensaxes de 
texto numéricos sinxelos da vida cotiá.  

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

 

1.3.1. Iníciase na identificación de patróns, regularidades e leis matemáticas 
en situacións de cambio, en contextos numéricos, funcionais e xeométricos.  

1.3.2. Iníciase na realización de predicións sobre os resultados esperados, 
utilizando os patróns e leis atopados, analizando a súa idoneidade e os erros 
que se producen. 

  

1.4. Profundar en problemas resoltos, plantexando 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, etc.  

 

1.4.1. Iníciase na profundización en problemas unha vez resoltos, analizando 
a coherencia da solución e buscando outras formas de resolvelos.  
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1.4.2 Iníciase na formulación de novos problemas, a partir de uno resolto. 

 

1.5. Elaborar e presentar pequenos informes sobre o 
desenvolvemento, resultados e conclusións obtidas 
no proceso de investigación.  

 

1.5.1. Iníciase na elaboración de informes sobre o proceso de investigación 
realizado. 

 
1.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, 
relativos aos contidos traballados, establecendo 
conexións entre a realidade e as Matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos 
adecuados para a resolución de problemas.  

 

1.6.1. Iníciase na práctica do método científico, sendo ordenado, organizado 
e sistemático.  

1.6.2. Iníciase na planificación do proceso de traballo con preguntas 
adecuadas. 

 

1.7. Coñecer algunhas características do método de 
traballo científico en contextos de situacións 
problemáticas que hai que resolver.  

 

1.7.1. Iníciase na realización de estimacións sobre os resultados esperados 
e contrasta a súa validez. 

1.8. Planificar e controlar as fases de método de 
traballo científico en situacións adecuadas ao nivel. 

 

1.8.1. Iníciase na elaboración de conxecturas e procura de argumentos que 
as validen ou as refuten, en situacións a resolver, en contextos numéricos e 
xeométricos. 

1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático.  

 

1.9.1. Desenvolve e mostra actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada. 

1.9.2. Exponse a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e 
interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.  

1.9.3. Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias 
adecuadas para cada caso.  
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1.9.4. Iníciase na formulación de preguntas e na procura de respostas 
adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de 
problemas.  

1.9.5. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento para crear e investigar 
conxecturas e construír e defender argumentos 

 

1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas.  

1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas valorando 
as consecuencias das mesmas e a súa conveniencia.  

1.10.2. Iníciase na reflexión sobre problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando as ideas crave.  

1.10.3. Iníciase no uso de ferramentas tecnolóxicas para a realización de 
cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas, conxecturas e 
construír e defender argumentos.  

1.11.Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
aprendendo para situacións similares futuras. 

1.11.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando as ideas crave. 

 1.12.Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual 
no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e 
seleccionando información relevante na internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións destes. 

1.12.1. Iníciase na utilización de ferramentas tecnolóxicas para a realización 
de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas.  

1.12.2. Iníciase na utilización da calculadora para a realización de cálculos 
numéricos, para aprender e para resolver problemas. 

 

1.13. Seleccionar e utilizar as ferramentas 
tecnolóxicas e estratexias para o cálculo e para 
resolver problemas. 

 

1.13.1. Iníciase na realización de proxectos, na elaboración e presentación 
de informes creando documentos dixitais propios, buscando, analizando e 
seleccionando a información relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica 
adecuada e compartíndoo cos seus compañeiros. 
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2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo 
o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

 

 

2.2.4. Identifica os números pares e impares.  

2.2.6. Interpreta textos numéricos segundo o valor de posición de cada cifra.  

 

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

2.3.1. Utiliza estratexias persoais de cálculo mental en operacións simples 
de suma, resta, multiplicación e división por unha cifra, e explica o 
procedemento seguido de forma oral. 

 

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

 

2.4.1. Utiliza instrumentos para a representación do cálculo matemático.  

2.4.2. Comprende as propiedades das operacións.  

2.4.3. Realiza operacións utilizando algoritmos estándares e métodos 
propios. 

 

2.5. Operar cos números aplicando as estratexias 
persoais e os procedementos máis adecuados á 
natureza do cálculo para realizar. 

 

2.5.1. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e a división.  

2.5.3. Utiliza estratexias persoais de cálculo mental en operacións simples 
de suma, resta, multiplicación e división por unha cifra, e explica o 
procedemento seguido de forma oral.  

2.5.5. Realiza sumas, restas e multiplicacións ata as unidades de mil e 
divisións por unha cifra no divisor.  

 

2.6. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándares de suma, resta, multiplicación e división 
de números naturais ata as decenas de mil para 
resolver problemas de situacións cotiás e da aula. 

2.6.2. Calcula factores perdidos en operacións de suma e resta.  

2.6.4. Utiliza e automatiza algoritmos estándares de suma e resta de 
números naturais ata as unidades de mil.  
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 2.6.5. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar.  

2.6.6. Identifica e usa os termos da multiplicación: 'factores', 'multiplicación', 
'multiplicador' e 'produto'.  

2.6.7. Utiliza e automatiza algoritmos estándares de suma, resta e 
multiplicación de números naturais ata as unidades de mil e de división por 
unha cifra no divisor.  

2.6.8. Realiza de operacións utilizando algoritmos estándares e métodos 
propios.  

2.7. Resolver problemas relacionados con situacións 
da contorna escolar, familiar e da vida cotiá que 
supoñen a lectura, escritura, interpretación e 
ordenación de números naturais ata as unidades de 
mil aplicando operacións de suma, resta, 
multiplicación e división, e explicar o proceso 
empregado. 

 

2.7.1. Resolve problemas sinxelos relacionados con situacións da contorna 
escolar, familiar e da vida cotiá que supoñen a lectura, escritura, 
interpretación e ordenación de números naturais ata o milleiro aplicando 
operacións de suma, resta e multiplicación. 

 

3.1. Escoller os instrumentos de medida máis 
pertinentes en cada caso, estimando a medida de 
magnitudes. 

3.1.1. Utiliza instrumentos para a representación do cálculo matemático. 

 

3.2. Utilizar as unidades de medida máis habituais 
para resolver problemas da contorna escolar. 

3.2.2. Coñece e utiliza as unidades de medida de lonxitude, capacidade e 
masa para responder a problemas da contorna escolar. 

3.3. Resolver problemas, relacionados coa contorna 
escolar, familiar e da vida cotiá utilizando medidas de 
lonxitude, masa, tempo e moeda explicando o 
proceso aplicado. 

3.3.1. Resolve problemas relacionados con situacións da contorna escolar, 
familiar e da vida cotiá utilizando medidas de lonxitude, masa e tempo. 

 



	
	
	

ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA.	CURSO	2019/2020	 PÁXINA	7	DE	11	 CENTRO:	COLEXIO	HIJAS	DE	JESÚS	
CURSO:	3º	DE	PRIMARIA	
MATERIA:	MATEMÁTICAS	

	

	 	

	

3.3. Interpretar nunha representación espacial 
(esbozo, rueiros, planos sinxelos, etc.) informacións 
referidas á situación e o movemento. 

 

3.3.1. Comprende e describe posicións e percorridos na contorna inmediata 
e elabora representacións espaciais dos mesmos en esbozos de itinerarios 
ou planos utilizando as nocións xeométricas básicas 

 

4.1. Recoller e rexistrar información cuantificable 
utilizando recursos sinxelos de representación 
gráfica: táboas ou cadros de dobre entrada, 
diagramas de barras, lineais e circulares. 

 

4.1.1. Recolle datos relativos á contorna escolar, familiar e da vida cotiá, e 
rexístraos en táboas de dobre entrada, diagramas de barras e pictogramas.  

4.1.2. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares os conceptos de media 
aritmética, rango, frecuencia e moda. 

 

4.2. Realizar, ler e interpretar representacións 
gráficas dun conxunto de datos relativos á contorna 
inmediata e á vida cotiá. 

 

4.2.1. Realiza e interpreta gráficas sinxelas con datos obtidos en situacións 
da contorna escolar e da vida cotiá. 

 

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

 

4.3.1. Resolve problemas que implican dominio dos contidos propios de 
estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de contraejemplos), 
creando conxecturas, construíndo, argumentando, e tomando decisións, 
valorando as consecuencias das mesmas e a conveniencia da súa 
utilización. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a etapa presencial 	

- Listaxes de control para avaliar o progreso diario.	

- Probas específicas tanto orais como escritas. 

Durante a etapa non presencial:	

Realizaremos a media das cualificacións obtidas no 1º e 2º trimestre, tendo en conta que a avaliación é 
continua e poderá subir a nota final coa entrega dos traballos realizados no 3º trimestre. 

Instrumentos: 
 

App SHOWBIE 
App DRIVE 
App KAHOOT 
App NEARPOD 

Cualificación final 

 
A nota será a media das cualificacións do 1º e 2º trimestre, tendo en conta o carácter continuo da mesma e 
poderá subir a nota final coa participación do alumno e a entrega dos traballos propostos neste 3º 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 recuperación para intentar superar a área, que consistirá  nun traballo específico que terá que ser 
entregado ao profesor nos plazos que éste  lle marque. 
 

Criterios de cualificación: 
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Para que o alumno sexa calificado cunha nota aprobada é preciso que amose unha actitude positiva e 
colaborativa entregando telemáticamente o plan de reforzo correctamente realizado e con boa presentación 
na data sinalada 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A avaliación farase mediante unha revisión do material de reforzo que envíen a través dos distintos 
instrumentos que se utilizan na proposta de traballo específico: vídeos, audios e traballos feitos nas distintas 
aplicacións dixitais. Sempre coa supervisión e corrección do profesor da área. 

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

Actividades  

- Fichas de reforzo dos contidos imprescindibles seleccionados para o trimestre. 
- Actividades do libro do curso. 
- Xogos matemáticos en rede. 
- Realización de actividades interactivas por parte do profesorado. 

Metodoloxía  

Empregamos unha metodoloxía activa, na procura da motivación do alumnado, con actividades 
globalizadas, intentando sempre que os alumnos poidan realizalas con autonomía. 

Estructuramos a semana de xeito que unha sesión adícase ao reforzo dun contido xa traballado 
neste curso, outra sesión a cálculo e numeración, outra a razoamento e a última, a unha 
actividade motivadora, xa sexa un xogo, actividade interactiva, etc. 

Materiais e recursos 

- Showbie: aplicación para aloxar e realizar as tarefas. 
- Drive: información das tarefas do día e aloxamento de recursos varios (fichas, vídeos). 
- Páxinas web con xogos e actividades interactivas: www.quizzz.com, www.nearpod.com , 

www.kahoot.com , www.mathplayground.com . 
- Elaboración de recursos interactivos por parte do profesorado: www.genial.ly  
- Libro Entusiasmat (Tekman Books), de 3º de primaria. 
- Libreta de matemáticas. 
- App “ciberemat” (Tekman Books). 
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3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicámonos vía correo electrónico diariamente co alumnado para informar da planificación diaria 
(empregando para a mesma un Drive da clase), no que ademais, das tarefas do día, os nenos poden 
consultar as tarefas de semanas anteriores, para realizar actividades que non puideron facer no seu 
momento. 
Realizamos unha videochamada semanal co grupo, tanto para manter os nexos de unión como para 
resolver inquedanzas dos nenos e acompañalos emocionalmente nestas semanas. 
Mantemos unha comunicación vía correo electrónico coas familias, co obxectivo de acompañar e 
resolver as dudas. Tamén realizamos chamadas telefónicas nas situacións nas que detectamos unha 
falta de comunicación durante varios días por parte de algún alumno, para interesarnos pola súa 
situación. 
No caso dos alumnos con NEAE, reforzamos esa comunicación coa familia e o alumno, realizando 
videochamadas individuais semanais. 

Publicidade  
Este documento está exposto na  web do centro desde o 12 de maio. 
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 
1.1.Comprender o sentido xeral e a información 
mais relevante nas interaccións verbais, con 
estruturas simples e léxico de uso cotián (os 
deportes, os animais, as comidas preferidas), 
conectados cos propios intereses e coas propias 
experiencias e articulados co claridade e 
lentamente transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten 
co  apoio visual correspondente. 

 

1.1.1 Comprende o sentido xeral e a información mais relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxicos de uso cotián. 

1.2 Coñecer e aplicar as estratexias básicas mais 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral e a 
información máis relevante do texto 

 

1.2.1. Comprende o sentido xeral e a información mais relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxicos de uso cotián. 

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

 

1.3.1.Comprende o sentido xeral e a información mais relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxicos de uso cotián. 

2.1 Falar de si mesmo e das persoas do seu 
entorno inmediato, de obxectos, así como de 
expresar os seus gustos e intereses, usando 
expresións e frases sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos (and/or). 

 

2.1.1  Fai presentación moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo ou a os demais cunha 
pronunciación e entoación comprensibles. 

2.1.3.Mostra unha actitude de escoita atenta. 

2.1.5.Mostra interese e respecto polas propostas dos seus compañeiros 
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2.2 Participar de forma activa e comprensible en 
conversacións que requiran un intercambio directo 
en áreas de necesidade inmediata o sobre temas 
moi familiares, aínda en ocasións a pronunciación 
no sexa tan clara e poida provocar confusións 
lingüísticas. 

 

2.2.1.Fai presentación moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo ou a os demais cunha 
pronunciación e entoación comprensibles. 

2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e de uso diario. 

 

2.3.1 Fai presentación moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo ou a os demais cunha 
pronunciación e entoación comprensibles. 

3.1 Identificar o tema e comprender o sentido xeral 
e as ideas principais en textos escritos sinxelos de 
temas previamente traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado e que conten co apoio 
visual en soporte papel ou dixital. 

 

3.1.1.Comprende frases sinxelas escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

3.1.2.Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual redundante e identifica os personaxes principais. 

3.1.4 Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

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

 

3.2.1.Comprende frases sinxelas escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

3.2.2.Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual redundante e identifica os personaxes principais. 

3.2.4 Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

3.3 Coñecer as estratexias básicas mais axeitadas 
para a comprensión do sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos. 

 

3.3.1.Comprende frases sinxelas escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

3.3.2.Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual redundante e identifica os personaxes principais. 

3.3.4 Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 
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3.3.6. Amosa interese por  informarse, comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos. 

4.1 Escribir textos sinxelos seguindo un modelo 
dado, compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro, utilizando con razoable corrección 
as convencións ortográficas e os principais signos 
de puntuación, para falar de si mesmo/a, do seu 
entorno mais  

inmediato e de aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles. 

 

4.1.3 Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co  tema da escritura e cos seus intereses. 

4.1.4.Completa un formulario en liña cos seus datos e os dos demais (nome, 
apelido, idade...). 

4.1.5 Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase 
como, por exemplo, onde está un obxecto o un lugar, de que cor é un obxecto, 
que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

4.1.7.Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade. 

4.1.8.Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

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

 

4.2.3 Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co  tema da escritura e cos seus intereses. 

4.2.4. Completa un formulario en liña cos seus datos e os dos demais (nome, 
apelido, idade...). 

4.2.5 Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase 
como, por exemplo, onde está un obxecto o un lugar, de que cor é un obxecto, 
que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

4.2.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade. 

4.3 Iniciarse no uso das ferramentas informáticas 
para completar actividades predeseñadas polo 
persoal docente. 

4.3.3 Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co  tema da escritura e cos seus intereses. 
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 4.3.4. Completa un formulario en liña cos seus datos e os dos demais (nome, 
apelido, idade...). 

4.3.5 Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase 
como, por exemplo, onde está un obxecto o un lugar, de que cor é un obxecto, 
que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

4.3.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade. 

5.1 Identificar aspectos socioculturais básicos e 
significativos e aplicar progresivamente os 
coñecementos adquiridos sobre estes a unha 
comprensión axeitada ao texto. 

 

5.1.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.1.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.1.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.1.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.1.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.2 Amosar curiosidade pola lingua e desexos de 
participar en actividades individuais ou colectivas 
que soliciten o seu uso comunicativo. 

 

5.2.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.2.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 
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5.2.6 Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

5.2.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.2.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais 
5.2.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.2.11Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios 
lingüísticos en situacións rutineiras reais ou simuladas a través de respostas 
verbais e non verbais. 

5.2.14.Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para 
avanzar no desenvolvemento dunha conciencia intercultural 

5.3 Iniciar e rematar as interaccións axeitadamente. 

 

5.3.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.3.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.3.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.3.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 
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5.3.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral 

5.4. Obter e dar información básica persoal do seu 
entorno mais inmediato e na situación de 
comunicación propia da aula. 

 

5.4.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.4.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.4.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.4.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.4.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.5  Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, número, calidades físicas, 
forma, cor, tempo atmosférico. 

 

5.5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.5.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.5.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 
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5.5.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.5.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.6.  Expresar a localización dos obxectos. 

 

5.6.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.6.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.6.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.6.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.6.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.7  Expresar e identificar os seus desexos. 

 

5.7.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.7.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

5.7.6 Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 
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5.7.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.7.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.7.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.8.  Utilizar axeitadamente as estruturas 
morfosintácticas mais básicas e frecuentes para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel. 

 

5.8.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.8.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.8.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.8.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.8.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.9  Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e 
os seus significados asociados. 

 

5.9.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións básicas 
(nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre os 
demais. 

5.9.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais usándose 
as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 
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5.9.6 Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

5.9.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.9.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.9.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e., 
enlazar palabras ou grupos de palabras con 
conectores básicos como “and, or”, axeitándoos aos 
propósitos comunicativos. 

 

5.10.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións 
básicas (nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre 
os demais. 

5.10.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais 
usándose as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.10.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.10.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.10.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

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

 

5.11.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións 
básicas (nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre 
os demais. 
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5.11.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais 
usándose as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.11.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.11.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.11.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral 

5.12 Comprender e utilizar o léxico propio do nivel 
en contextos comunicativos sinxelos. 

 

5.12.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións 
básicas (nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre 
os demais. 

5.12.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais 
usándose as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.12.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.12.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.12.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 
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5.13 Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos relacionados coas súas 
experiencias. 

 

5.13.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións 
básicas (nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre 
os demais. 

5.13.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais 
usándose as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.13.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.13.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.13.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

5.14 Distinguir a función ou funcións comunicativas 
do texto e os seus expoñentes mas habituais. 

 

5.14.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións 
básicas (nome, idade, actividades favoritas e gustos) sobre si mesmo y sobre 
os demais. 

5.14.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e  diríxese aos demais 
usándose as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

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

5.14.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

5.14.8 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

5.14.10.Comprende e usa axeitadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións da aula, ler textos sinxelos axeitados a súa idade e 
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escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Durante o tempo presencial a avaliación fíxose de forma ordinaria e sistemática con probas orais, 
escritas, traballos individuais e grupais, expresións orais, traballos cooperativos e observación diaria do 
alumno. 
Durante a etapa non presencial se recollen telematicamente en forma de imaxes, audios e vídeos as 
propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito. 
 

Instrumentos: 
 
Durante a etapa presencial: 
-Listaxe de control para avaliar o progreso diario. 
-Probas específicas ( orais e escritas) 
 
Durante a etapa non presencial: 
-Traballos usando diferentes ferramentas e aplicacións como : Showbie, Blinklearning, Nearpod, Google 
Drive, Quiiziz, Genially, Notability... 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 calificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a, 
varlorando que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre poderán ter máis 
peso. Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro 
trimestre, amosando unha actitude colaborativa, entregando as tarefas nos tempos marcados e a 
consultando as posibles dúbidas. 
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Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos que teñan algunha materia suspensa na primeira e/ou segunda avaliación se lles aplicará un 
plan de recuperación para intentar superar a área que consistirá nun traballo específico que terá que ser 
entregado ao profesor nos prazos que este lle marque. 

 
Criterios de cualificación: 
 
O alumno será cualificado cunha nota aprobada sempre que amose unha actitude positiva e colaborativa 
entregando telematicamente  o plan de reforzo correctamente realizado con boa presentación na data 
sinalada. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A avaliación farase tendo en conta o material de reforzo que envíen a través dos distintos instrumentos 
que se utilizan na proposta de traballo específico: vídeos, audios e traballos feitos nas distintas 
aplicacións dixitais. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas na 3º avaliación son o remate da unidade que deixamos a medias antes 
da declaración de estado de alarma e repaso das anteriores despois da publicación da Orde. 

 
− Fichas de repaso e reforzo subidas ao Showbie. 
− Entrega de tarefas semanais subidas ao Drive persoal de repaso e reforzo dos contidos 

traballados presencialmente. 
− Entrega de traballos individuais subidos ao Drive de traballos compartidos. 

 

Metodoloxía  

− Traballo individual e dirixido. 
− Gamificación en determinados contidos. 
− Actividades motivadoras en distintas plataformas e uso de medios audiovisuais. 
− Actividades globalizadas. 

 

Materiais e recursos 

-Libro de texto dixital aloxado na plataforma BlinkLearning. 
-Libro de actividades complementarias en papel e tamén dixital aloxado na plataforma 
Blinklearning. 
-Tutoriais e videos explicativos de repaso. 
-Páxinas web con recursos interactivos como “Quizziz”, “The Brithish Council” 
“Cambridgeenglish.org” 

 -Aplicacións dixitais como “showbie”, “genially”, “notability” 
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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: 

 
-      -   App Drive: para recibir a tarefa a diario, gardar e colgar traballos que serán supervisados polo   

mestre. 

-      -   E-mail:  Correo electrónico con dominio do centro  @jesuitinascoruna.es  do que dispoñen 
todos os alumnos do centro. 

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

-      -    App Showbie: feedback individual co mestre. 

- App Notability: importación e exportación de imaxes e documentos para a resolución de 
exercicios/ fichas. 

- App Nearpod: resolución de test online. 
 

• As familias: 

  - Plataforma escolar EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 

  - Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores. 

  - Páxina web www.jesuitinascoruna.es   

 

Publicidade  
Este documento está exposto na  web do centro desde o 12 de maio. 
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. Opinar 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. 
 

EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada 
sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios. 
  
EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os 
conflitos de xeito razoable.  
EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se 
producen na práctica deportiva. 
 

B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación como recurso de apoio á área. 
 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a 
información que se lle solicita. 
EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as 
pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 
EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de forma 
correcta en diferentes situacións e respecta as opinións 
dos e das demais. 
 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e 
iniciativa individual e traballo en equipo. 
 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores.  
EFB1.3.3. Participa na recollida e organización de 
material utilizado nas clases.  
EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo que lle 
corresponda e o resultado das competicións con 
deportividade. 
EFB1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene 
do corpo. 
 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais. 
 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 
corporais e de niveis de competencia motriz entre os 
nenos e nenas da clase. 
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B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de 
representar mentalmente o seu corpo na organización das acción motrices. 
 

EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. 
EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases 
de sustentación en diferentes posturas e posicións, 
durante un tempo determinado.  
EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais 
que participan en movementos segmentarios básicos e 
no control postural.  
EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes 
obxectos, persoas e espazos en movemento. 
EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos 
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices 
axeitadas no tempo e no espazo. 
 

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 en diferentes tipos de 
contornos intentando non perder o equilibrio nin a 
continuidade, e intentando axustar a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais.  
EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en 
diferentes tipos de contornos intentando non perder o 
equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa 
realización aos parámetros espazo-temporais. 
EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 
manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en 
diferentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos 
axeitados e utilizando os segmentos dominantes.  
EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en 
diferentes tipos de contornos intentando non perder o 
equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa 
realización aos parámetros espazo-temporais. 
 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e 
superficies. 
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  EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos 
no medio natural ou en contornos non habituais. 
 
 

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

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos 
rítmicos ou musicais, individualmente e en parellas. 
  
 
 

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 ou mesma. 
 

EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas.  
EFB5.1.2. Busca, de maneira guiada, información para 
comprender a importancia duns hábitos de alimentación 
correctos para a saúde.  
EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio 
físico para a saúde. 
EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados.  
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. 
 
 

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

EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e 
realizando actividade física.  
 

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. Ten en conta a seguridade na práctica da 
actividade física, realizando un quecemento guiado. 
 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
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. Iníciase no uso dos recursos adecuados para 
resolver situacións básicas de táctica individual e 
colectiva en situacións motrices habituais 
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 EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en 
distintos xogos e actividades físicas 
 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas, en 
especial as de Galicia. 
 

EFB6.2.2. Recoñece xogos e deportes tradicionais de 
Galicia.  
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais 
de Galicia seguindo as regras básicas. 
 

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

 
EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes individuais e 
colectivos estratexias de cooperación e de oposición. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
SEGUIMENTO DO TRABALLO: 
- Realízase de forma telemática: 
Seguindo o horario habitual de clase, o día anterior na súa carpeta de Drive se lle “colga” a tarefa a 

realizar. 
Unha vez a semana, nun horario en concreto, mantense unha videochamada para realizar un seguemento 

tanto do desenvolvemento da área (dificultades, dúbidas,...) como do estado persoal dos alumnos. 
O alumnado pode enviar correos electrónicos coas cuestións que se lle plantexen. Estes correos serán 

respondidos sempre coa maior brevidade en horario lectivo habitual. 

Instrumentos: 
- Drive Gmail. 
- Correo Gmail. 
- Aplicación Genially. 
- Aplicación Meet. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de 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 poderán ter máis peso. Estas cualificacións poden 
mellorarse cos traballos de reforzo e expansión propostos neste terceiro trimestre. 
 
Coas evidencias reportadas polos alumnos, poderemos subir unha puntuación de ata 2 puntos seguindo os 
seguintes criterios: 
- Entrega de actividades. 
- Entrega de actividades no tempo previsto. 
- Calidade das actividades: seguindo os criterios enviados ao alumnado de como se ten que facer a tarefa. 

 

Alumnado de materia 
pendente 

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

Actividades  

Proposta de actividades en formato xogo: 
Actividades físicas adaptadas aos contidos da área basando o traballo nos contidos mínimos a realizar 
no curso. 
Bailes, coreografías dirixidas, creación de materiais orixinais para realizar tarefas motrices e xogos con 
eles, búsqueda de información a través de internet ou fontes persoais, etc... 

Metodoloxía  Gamificación e Paisaxe de Aprendizaxe. 
 

Materiais e recursos 
 Ipad, materiais de reciclaxe, globos, arroz, materiais funxible (tesoiras, bolígrafos, ... ). 
O fundamental é adaptar o material as necesidades e posibilidades reais de cada un dos alumnos, 
polo que existe unha búsqueda ampla de posibilidades. 
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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: realización de actividades de repaso con feedback individual da mestra. 
− App Drive: os alumnos reciben a tarefa diaria. Ademais, suben as tarefas á súa carpeta persoal ou á 

carpeta de traballos compartidos e son supervisadas pola mestra. 
− E-mail:  Correo electrónico con dominio do centro  @jesuitinascoruna.es  do que dispoñen todos os 

alumnos do centro, para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
− Videochamada: semanalmente para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 

 
 As familias: 
 - Plataforma escolar EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 
 - Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores. 
 - Páxina web www.jesuitinascoruna.es    

Publicidade  
Este documento está exposto na  web do centro desde o 12 de maio. 
www.jesuitinascoruna.es 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1.Recoñecer e valorar que os seus pais, amigos e contorno son 
un don de Deus para a súa felicidade. 

1.1.1.Recorda e narra experiencias recentes nas que descubriu que a 
familia, os amigos e o seu contorno son un agasallo. 
1.1.2.Enumera, describe e comparte situacións, persoas ou cousas 
polas que está agradecido. 

1.2.Tomar conciencia de que as accións persoais achegan ou 
separan de Deus. 1.2.1.Distingue e enumera accións persoais que lle fan feliz ou infeliz. 

1.3.Comprender que a elección que fan Adán e Eva é un 
rexeitamento ao don de Deus. 

1.3.1.Le, identifica e explica coas súas palabras as consecuencias do 
rexeitamento de Adán e Eva ao don de Deus, descritas no relato bíblico. 

1.4.Descubrir a importancia de Moisés para a liberación do pobo 
de Israel. 

1.4.1.Aprende e ordena cronoloxicamente os principais feitos da historia 
de Moisés. 
1.4.2.Coñece e describe a misión de Moisés no relato bíblico. 

1.5.Recoñece as consecuencias da alianza de Deus con Israel. 

1.5.1.Coñece o contido da alianza, identifica as súas implicacións e 
toma conciencia do sentido que poden ter na vida actual. 
1.5.2.Expresa graficamente momentos significativos da tarefa de 
Moisés para liberar ao pobo. 
 

1.6.Recoñecer e valorar os signos da amizade de Deus co seu 
pobo. 

1.6.1.Diseña de xeito ordenado viñetas que recollan os signos da 
amizade de Deus durante a travesía do seu pobo polo deserto. 
1.6.2.Interésase e agradece os signos de coidado de Deus na súa 
vida: a saúde, a familia, a escola e os amigos. 

1.7.Distinguir como Xesús fai felices aos homes cos seus xestos 
e accións. 1.7.1.Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores. 

1.8.Comparar as diferentes respostas dos amigos de Xesús á 
súa chamada. 

1.8.1.Identifica e comenta algunhas características diferenciais nas 
respostas das persoas que chama Xesús nos relatos evanxélicos. 

1.9.Sinalar a oración como un xeito de expresión da amizade con 
Deus. 

1.9.1. Compoñe textos que expresen o diálogo da persoa con Deus. 
1.9.2. Recopila e pon en común cos seus compañeiros oracións que a 
comunidade cristiá utiliza diariamente. 
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1.10.Comprender que a oración do Nosopai expresa a pertenza á 
comunidade eclesial. 

1.10.1. Explica significativamente a orixe do Nosopai. 
1.10.2. Reconstrúe e dramatiza o contexto no que Xesús entrega a 
oración do Nosopai aos discípulos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a etapa presencial,  a avaliación fíxose de forma ordinaria e sistemática, mediante observacións na 
aula e diferentes traballos individuais e grupais, así como probas orais e escritas. 
Durante a etapa non presencial, fanse observacións e seguemento  por correo electrónico da tarefa realizada 
semanalmente (imaxe, vídeo, texto escrito…) 

Instrumentos: 
Durante a etapa presencial: 
-Observación directa. 
-Probas específicas tanto orais como escritas. 
Durante a etapa non presencial: 
-Traballos escritos e orais. 
-App DRIVE. 
-E-mail: Correo electrónico con dominio @jesuitinascoruna.es do que dispoñen todos os alumnos do centro.. 

Cualificación final 

 O profesor/a de área terá en conta as calificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a, 
varlorando que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre poderán ter máis 
peso. Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro 
trimestre, amosando unha actitude colaborativa, entregando as tarefas nos tempos marcados e a consultando 
as posibles dúbidas. 

Alumnado de materia 
pendente 

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

Actividades  
As actividades propostas na 3º avaliación son o remate da unidade que deixamos a medias antes da 
declaración do estado de alarma e tarefas semanais de repaso sobre a vida de Xesús, María e a Nai 
Cándida subidas ao DRIVE. 

Metodoloxía  
-Traballo individual. 
-Gamificación en determinados contidos. 
-Actividades motivadoras e uso de medios audiovisuais. 
-Actividades globalizadas. 

Materiais e recursos 

Durante a etapa presencial: 
-Libro dixital aloxado na plataforma. 
-App DRIVE. 
-Biblia. 
-Recursos audiovisuais. 
Durante a etapa non presencial 
-App DRIVE 
-E-mail: Correo electrónico con dominio @jesuitinascoruna.es do que dispoñen todo o alumnado do 
colexio. 
-Videochamadas semanais co mestre para poder resolver dúbidas. 
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4.Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

Alumnado:  
 - App Drive: O alumnado recibe unha vez á semana as tarefas desta área no DRIVE e entregan os 
traballos por diferentes medios. 
 - E-mail: Correo electrónico co dominio do centro @jesuitinascoruna.es do que dispoñen todos os 
alumnos. O alumnado envía as tarefas realizadas ao mestre para recibir un feedback. 
 -Drive: o alumnado sube traballos ás carpetas compartidas nas que todos os compañeiros da clase   
poden ser partícipes da actividade e posteriormente, recibe un feedback por correo electrónico por parte 
do mestre. 
  -Videochamada (aplicación Meet): Unha videochamada semanal para resolver dúbidas. 
 
 Familias: 
- Plataforma escolar EDUCAMOS para a comunicación coas familias. 
- Páxina web www.jesuitinascoruna.es   

  - Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores. 

Publicidade  
Este documento está exposto na  web do centro desde o 12 de maio. 
www.jesuitinascoruna.es 
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1. Estándares	de	aprendizaxe	e	competencias	imprescindibles	
Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do 
son e coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras 
culturas. 

1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico 
musical. 

 1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que 
lle provoca a audición dunha peza musical 
	

1.2. Identificar e describir as características de elementos 
musicais e calidades dos sons do contexto. 

	1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da 
linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do 
contexto. 	

1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e 
describir os elementos que as compoñen. 

1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións 
instrumentais ou vocais. 

1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza 
musical. 
 
 

 
1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun 
musicograma ou nunha partitura sinxela. 
1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta 
graficamente a súa estrutura. 
1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os 
trazos característicos da música escoitada. 

2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a 
interpretación de obras. 
2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos 
sinxelos. 
2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen acompañamento. 
2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por 
mellorar. 

2.2. Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas 
musicais dentro de estruturas sinxelas entre varias dadas, co 
obxectivo de crear un produto musical propio individual ou grupal. 

2.2.1. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e 
colectivo. 
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2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diversos materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 
 

2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para 
crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas.  

3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a 
expresión corporal e a danza. 

3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura 
galega e doutras culturas. 

3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta 
danzas. 
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2. Avaliación	e	cualificación	

Avaliación	

Procedementos: 
 
Durante o tempo presencial a avaliación fixose de forma ordinaria e sistemática con traballos individuais e 
grupais, traballo cooperativo e observación diaria da evolución do alumno.	

Durante a etapa non presencial recóllense telemáticamente en forma de imaxes, audios e vídeos as 
propostas de traballo que lles foron enviadas do mesmo xeito.  

Instrumentos: 
Durante a etapa presencial: 	

- Listaxes de control para avaliar o progreso diario.	

Durante a etapa non presencial:	

- Actividades motivadoras en distintas plataformas e uso de medios audiovisuais, tutoriais e videochamadas.	

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, 
varlorando que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre poderán ter máis 
peso. Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro 
trimestre, amosando unha actitude colaborativa, entregando as tarefas nos tempos marcados e a 
consultando as posibles dúbidas. 

Alumnado	de	materia	
pendente	

Criterios de avaliación: 
Na data actual non hai alumnado con materia pendiente nesta área.	

Criterios de cualificación: 
Na data actual non hai alumnado con materia pendiente nesta área.	
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Na data actual non hai alumnado con materia pendiente nesta área.	

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

Actividades		

As actividades propostas na 3º avaliación son o remate da unidade que deixamos a medias antes da 
declaración de estado de alarma e repaso das anteriores despois da publicación da Orde. 

 
Tarefas semanais motivadoras subidas ao DRIVE de repaso e reforzo dos contidos traballados 
presencialmente  relacionadas co ritmo, a audición, a interpretación musical, a expresión corporal, a voz 
e a danza.  

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

Materiais	e	recursos	
- Libro de texto dixital aloxado na plataforma.  
- Tutoriais e videos explicativos de repaso.  
- Plataforma educativa do centro.  
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4. Información	e	publicidade	

Información	ao	alumnado	e	ás	
familias	

• Os alumnos: 
 

-      - App Drive: para recibir a tarefa a diario, gardar e colgar traballos que serán supervisados polo mestre. 

-      - E-mail:  Correo electrónico con dominio do centro  @jesuitinascoruna.es  do que dispoñen todos os 
alumnos do centro. 

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

• As familias: 

  - Plataforma escolar EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 

  - Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores. 

  - Páxina web www.jesuitinascoruna.es   

	

Publicidade		 Este documento está exposto na  web do centro desde o 12 de maio. 
www.jesuitinascoruna.es	
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1 Interpretar o contido das imaxes e representacións do espazo 
presentes no contexto, con identificación das posicións dos 
elementos plásticos no espazo. 

1.1.2 Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta as 
técnicas espaciais. 

1.2 Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos 
criterios. 

1.2.2 Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de 
similitude ou diferenza 
 
1.2.3 Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e 
cores nas composicións artísticas. 

2.1 Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para 
alcanzar un produto artístico final. 
 

2.1.1 Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha 
intención estética, manexando diferentes técnicas. 
 
2.1.2 Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando 
diversas técnicas e actividades manipulativas.  
 
2.1.3 Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando 
diferentes técnicas 

2.2Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente. 2.2.1 Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 
   

2.3 Respectar e valorar o traballo individual e en grupo. 2.3.1 Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das 
demais persoas e colaborando coas tarefas  que lle foran 
encomendadas     

2.4.Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para 
buscar material para as creacións propias ou colectivas. 

2.4.1 Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
buscar material para as súas creacións artísticas.   
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante o tempo presencial a avaliación fixose de forma ordinaria e sistemática coa realización de traballos 
individuais e grupais e a observación diaria da evolución do alumno.	

Durante a etapa non presencial se recollen telemáticamente en forma de imaxes, as propostas de traballo 
que lles foron enviadas do mesmo xeito. 

Instrumentos: 
  Durante a etapa presencial  

- Listaxes de control para avaliar o progreso diario. 
- Avaliación final das diveras crecacións artísticas. 

Durante a etapa non presencial	

- Evidencias gráficas empregando a aplicación Drive 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, 
varlorando que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre poderán ter máis 
peso. Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro 
trimestre, amosando unha actitude colaborativa, entregando as tarefas nos tempos marcados e a consultando 
as posibles dúbidas. 

Alumnado de materia 
pendente 

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

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

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

Actividades  
 

- Tarefas artísticas semanais subidas ao DRIVE.  
 

Metodoloxía  

Traballo indiviadual dirixido 
 

- Actividades motivadoras e uso de medios audiovisuais 
- Actividades globalizadas. 

 

Materiais e recursos - Tutoriais e vídeos explicativos para a realización das obras artísticas. 
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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 Drive: os alumnos reciben a tarefa diaria. Ademais, suben as tarefas á súa carpeta persoal ou á 

carpeta de traballos compartidos e son supervisadas pola mestra. 
- E-mail:  Correo electrónico con dominio do centro  @jesuitinascoruna.es  do que dispoñen todos os 

alumnos do centro, para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
- Videochamada: semanalmente para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 

 
As familias: 
- Plataforma escolar EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 
- Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores. 
- Páxina web www.jesuitinascoruna.es   

Publicidade  
Este documento está exposto na  web do centro desde o 12 de maio. 
www.jesuitinascoruna.es 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1 Comprender textos orais sinxelos dos medios 
de comunicación, extraendo o sentido global e 
información específica. 

1.1.1 Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo dos medios de 
comunicación, extraendo o sentido global da mensaxe. 

1.2 Utilizar os documentos audiovisuais como 
instrumento de aprendizaxe. 

1.2.2 Selecciona informacións relevantes dos documentos audiovisuais para 
realizar tarefas de aprendizaxe. 

1.3 Comprender e producir textos orais sinxelos, 
propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

1.3.2 Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global e as 
informacións máis relevantes, preguntando se é necesario para verificar a súa 
comprensión. 
1.3.3 Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións, 
narracións curtas...) presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental e 
responde preguntas aclaratorias elementais sobre o seu contido. 
1.3.4 Participa no traballo en grupo. 

1.4 Manter unha actitude de escoita adecuada, 
respectando as opinións dos e das demais. 

1.4.1 Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen 
interromper. 
1.4.2 Respecta as opinións da persoa que fala. 
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1.5 Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
mostrando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

1.5.1 Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 
1.5.3 Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da 
aula e valora o seu uso fóra dela. 
1.5.5 Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas. 
1.5.6 Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

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

1.6.3 Mostra un discurso oral claro, cunha pronuncia e entoación adecuada e 
propia da lingua galega. 

1.8 Amosar respecto e cooperación nas situacións 
de aprendizaxe en grupo. 

1.8.1 Amosa respecto ás ideas e achegas dos e das demais e contribúe ao 
traballo en grupo. 

1.9 Interesarse por amosar unha pronuncia e 
entoación adecuadas. 

1.9.1 Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada 
a cada acto comunicativo. 

1.10 Usar, de forma xeral, unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 1.10.2 Identifica o uso de linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 

1.12 Identificar a lingua galega con diversos 
contextos de uso oral. 

1.12.2 Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

 
  



 

ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA.	CURSO	2019/2020	 PÁXINA	4	DE	14	 CENTRO:	COLEXIO	HIJAS	DE	JESÚS	
CURSO:	3º	PRIMARIA	

MATERIA:	LINGUA	GALEGA	

	 	

2.1 Comprender, buscar, localizar e seleccionar 
información explícita en textos sinxelos de soportes 
variados (webs infantís, libros, carteis). 

2.1.1 Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
2.1.2 Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 
expositivo). 
2.1.5 Identifica a estrutura xeral dun texto. 

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

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

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

2.3.2 Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo. 

2.4 Utilizar, de maneira xeral, estratexias para 
mellorar a lectura. 

2.4.1 Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión,cando 
é preciso. 

2.5 Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da 
información para obter información e modelos para 
a lectura. 

2.5.1 Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 
2.5.2 Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

2.6 Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos 
en galego, adaptados á súa idade e aos seus 
intereses. 

2.6.1 Descodifica sen dificultade as palabras. 
2.6.2 Le textos en voz alta, sen dificultade. 
2.6.3 Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen 
dificultade. 
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2.7 Usar as bibliotecas de aula, e de centro, 
respectando as normas básicas de funcionamento, 
e participar en actividades literarias. 

2.7.1 Utiliza as biblioteca de aula e de centro respectando as normas básicas do 
seu o funcionamento. 

2.8 Ter interese por ter unha biblioteca propia. 2.8.1 Coida, conserva e organiza os seus libros. 

2.9 Amosar interese polos textos escritos como 
fonte de aprendizaxe e medio de comunicación e de 
lecer. 

2.9.1 Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación e de lecer. 

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

2.10.1 Selecciona textos do seu interese, en función dos seus gustos e 
preferencias. 

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

3.1.2 Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 
3.1.3 Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, punto e 
coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación). 
3.1.4 Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, 
léxico, morfosintaxe. 
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3.2 Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir, 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 curtas, normas de 
convivencia, avisos, instrucións… 
3.2.3 Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos) 
seguindo un guión establecido. 
3.2.4 Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de cohesión. 

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

3.3.1 Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos 
(cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para obter e comunicar 
información. 

3.4 Elaborar textos sinxelos que combinen a 
linguaxe verbal e o non verbal. 

3.4.1 Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

3.5 Usar, de maneira guiada, programas 
informáticos de procesamento de texto. 3.5.1 Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

3.6 Utilizar recursos gráficos e paratextuais que 
faciliten a comprensión dos textos. 

3.6.2 Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu 
contido. 

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

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… 
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4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento na 
mellora do uso da lingua. 

4.1.1 Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes 
enunciados, palabras e sílabas. 
4.1.2 Identifica as formas verbais. 
4.1.3 Separa as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba 
tónica das átonas. 
4.1.4 Identifica nun texto substantivos, adxectivos e determinantes. 
4.1.5 Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo. 

4.2 Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas 
básicas, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

4.2.2 Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións 
escritas, con especial atención ás maiúsculas. 

4.3 Emprega, de forma xeral, os signos de 
puntuación. Usa unha sintaxe elemental adecuada 
nas súas producións. 

4.3.1 Emprega con correccións os signos de puntuación. 
4.3.2 Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións. 

4.5 Usar o dicionario en papel ou electrónico, de 
xeito guiado. 4.5.1 Usa o dicionario en papel ou dixital de xeito guiado. 

4.6 Identificar palabras compostas e derivadas, así 
como sinónimos,  antónimos e palabras  
polisémicas de uso habitual, para comprender e 
producir textos. 

4.6.1 Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando 
familias de palabras. 
4.6.2 Recoñece e usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas básicas. 

4.7 Valorar a lingua galega dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

4.7.1 Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 
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4.8 Establecer relacións elementais entre as 
diversas linguas que coñece ou está a aprender 
para reflexionar sobre como mellorar os seus 
procesos comunicativos na lingua galega, 
recoñecer as posibles interferencias e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 

4.8.1 Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas moi evidentes e básicas entre todas as linguas que 
coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

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

5.1.1 Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos procedentes da literatura 
popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da 
literatura galega en xeral. 

5.2 Ler textos e obras en galego 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 idade e en diferentes 
soportes. 

5.3 Identificar o xénero literario ao que pertencen 
uns textos dados. 

5.3.1 É quen de identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: 
narrativa, poesía e teatro. 

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

5.4.1 Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo 
ou lembranzas. 

5.6 Valorar a literatura en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

5.6.1 Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo persoal. 
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5.7 Amosar interese, respecto e tolerancia ante as 
diferenzas persoais, sociais e culturais. 

5.7.1 Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación 
social, respectando e valorando a diversidade cultural. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación e seguemento da entrega dos traballos realizados diariamente, semanalmente o coa 
periodicidade marcada. 
- Observación das tarefas feitas nas diversas aplicacións educativas do ipad empregadas durante o 
curso, principalmente Notability, Google Drive e Showbie. 
- Observación das tarefas realizadas na libreta de área. 
- Observación das diferentes probas de comprensión escrita, oral e auditiva. 
- Observación dos resultados obtidos nas diferentes probas de expresión oral e escrita nas diferentes 
unidades. 

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 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 calificacións obtidas nos dous primeiros trimestres polo alumno/a, 
varlorando que a avaliación é continua e, polo tanto, as cualificacións do segundo trimestre poderán ter máis 
peso. Asemesmo  estas cualificacións poden mellorarse cos traballos de reforzo propostos neste terceiro 
trimestre, amosando unha actitude colaborativa, entregando as tarefas nos tempos marcados e a 
consultando as posibles dúbidas. 
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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 recuperación para intentar superar a área, que consistirá  nun traballo específico que terá que ser 
entregado ao profesor nos plazos que éste  lle marque. 

Criterios de cualificación: 
 

Para que o alumno sexa calificado cunha nota aprobada é preciso que amose unha actitude positiva e 
colaborativa entregando telemáticamente o plan de reforzo correctamente realizado e con boa 
presentación na data sinalada.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A avaliación farase mediante unha revisión do material de reforzo que envíen a través dos distintos 
instrumentos que se utilizan na proposta de traballo específico: vídeos, audios e traballos feitos nas 
distintas aplicacións dixitais. Sempre coa supervisión e corrección do profesor da área. 

Atención á 
diversidade 

O Departamento de Orientación levará a cabo un seguimento constante e unha supervisión cercana a 
través de reunións semanais cos titores dos diferentes cursos da etapa de Primaria, coa fin de previr as 
posibles dificultades que poidan xurdir e porporcionar o soporte axeitado a cada necesidade (ampliación 
e adecuación de recursos, acompañamento emocional, propostas de medidas e concreción 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. 
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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 de repaso e reforzo que son o remate da unidade que deixamos a medias antes da 
declaración de estado de alarma e das anteriores despois da publicación da Orde. subidas 
ao Showbie. 

- Tarefas semanais subidas ao Drive persoal de repaso e reforzo dos contidos traballados 
presencialmente. 

- Tarefas de ampliación de contidos fundamentáis, mediante a previa explicación con tutoriais. 

Metodoloxía  

- Traballo individual e dirixido. 
- Gamificación en determinados contidos. 
- Tutoriais de repaso e actividades motivadoras en distintas plataformas e uso de medios 

audiovisuais. 
- Actividades globalizadas. 

Materiais e recursos 

- Libro de texto dixital aloxado na plataforma Edelvives. 
- Tutoriais e vídeos explicativos de repaso. 
- App Showbie: realización de actividades de repaso con feedback individual da mestra. 
- App Drive: os alumnos suben as tarefas á súa carpeta persoal ou á carpeta de traballos 

compartidos e son supervisadas pola mestra. 
- Aplicacións dixitais como: Genially, Kahoot, Notability. 
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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: realización de actividades de repaso con feedback individual da mestra. 
- App Drive: os alumnos reciben a tarefa diaria. Ademais, suben as tarefas á súa carpeta 

persoal ou á carpeta de traballos compartidos e son supervisadas pola mestra. 
- E-mail:  Correo electrónico con dominio do centro  @jesuitinascoruna.es  do que dispoñen 

todos os alumnos do centro, para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 
- Videochamada: semanalmente para resolver dúbidas e facer aclaracións de tarefas. 

 
As familias: 
- Plataforma escolar EDUCAMOS e correo electrónico para comunicación coas familias. 
- Teléfono cando pais ou alumnos non ofrecen resposta ás vías anteriores. 
- Páxina web www.jesuitinascoruna.es   

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

 


