
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
 

CENTRO: C.P.R. PLURILÍNGÜE VILA DO ARENTEIRO 

CURSO: SEGUNDO EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ 

DEPARTAMENTO: PRIMARIA 

DATA: 9/5/2020 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 
1 DE 9 

CENTRO: C.P.R. PLURIÍNGUE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: SEGUNDO DE ECUACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ 
 

 

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4. Información e publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  
2 DE 9 

CENTRO: C.P.R. PLURIÍNGUE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: SEGUNDO DE ECUACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.3. Expresarse con coherencia básica de 

forma oral para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes situacións de aula. 

▪ LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:  

▪ diálogos 

▪ exposicións orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

▪ B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das 

experiencias de aula.  

▪ LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel.  CCL 

▪ LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras.  CCL 

▪ B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun 

texto oral breve e sinxelo, de diferente tipoloxía, 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos). 

▪  LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral 

sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

 CCL 

 CAA 

▪ LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo 

á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas, anuncios, 

regulamentos, folletos…. 

 CCL 

 CAA 

▪ LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á compresión literal.  CCL 

▪ B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes 

textos sinxelos de carácter infantil. 

▪ LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes 

tipos de textos moi sinxelos apropiados á súa idade.  

 CCL 

▪  LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil.  CCL 

▪ LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que 

aparece no texto. 

 CCL 

 CAA 

▪ B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así 

como a produción escrita dos seus 

compañeiros.  

▪ LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita 

dos seus compañeiros.  

 CCL 

 CSC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais 

básicos sobre a estrutura da lingua, (categorías 

gramaticais), para favorecer unha comunicación 

máis eficaz. 

▪ LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, 

adxectivo, verbo. 

 CCL 

▪ LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao 

producir textos orais e escritos. 

 CCL 

▪ B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso da lingua. 

▪ LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e escrita.  CCL 

▪ LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples.  CCL 

▪  LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples.  CCL 

▪ B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre 

as regras ortográficas para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

▪ LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do 

nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos. 

 CCL 

▪ B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

▪ LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión 

oral e escrita. 

 CCL 

▪ LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas.  CCL 

▪ LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.  CCL 

▪ B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e 

información. 

▪ LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, 

cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas 

 CCL 

 CCEC 
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2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
 Observación indirecta do traballo diario dos rapaces a través 

dos seus pais. 

 Observación de maneira indirecta do traballo semanal dos 

rapaces mediante o discurso das vivencias e experiencias a 

través de videoconferencia. 

 Análise e valoración mediante fichas autoavaliables. 

 Valoración cualitativa do avance individual mediante 

anotacións e puntualizacións. 

 Valoración cuantitativa do avance individual(cualificacións) por 

medio dos datos recibidos do feedback co alumnado. 

Instrumentos:** 
 Observación indirecta dos rapaces mediante 

videoconferencias (reunións virtuais) do curso 2º de Educación 

Primaria utilizando a plataforma Zoom. 

 Observación indirecta mediante entrevistas telefónicas. 

 Grupo de WhatsApp (Cole 2º de primaria),creado de maneira 

excepcional debido as circunstancias que estamos vivindo por 

culpa da pandemia do COVID-19. A súa finalidade é facer 

sinxela a comunicación entre escola e familia durante a etapa 

de confinamento. 

 Plataforma Educamos: Empregada como ferramenta de 

traballo para organizar, propoñer e corrixir as distintas tarefas. 

 Carpeta compartida en One Drive, onde se facilitaron as fichas 

de repaso do 2º trimestre e a onde se seguen mandando as 

correccións das fichas de ampliación. Nesta carpeta poden 

traballar todos os mestres que dan clase neste curso. 
 Avaliación de contidos e competencias a través de fichas 

interactivas creadas ou compartidas. As fichas realízanse de 

maneira online e despois envíanse as respostas á mestra. 

Cualificación 
final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación máxima será de 10 puntos. 

Para a cualificación final do curso farase unha media aritmética das 

notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións.  

Ademais valorarase de maneira positiva todo o traballo realizado na 

derradeira avaliación: as actividades e exercicios, as interaccións 

coas fichas, a observación indirecta, que os alumnos vexan os 

vídeos explicativos elaborados pola mestra e outros compartidos, a 

participación nas videoconferencias programadas, a mellora de 
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*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos 
obxectivos formulados: observación sistemática, análise das producións do alumnado, probas 
específicas, valoracións por escrito, recopilación de materiais... 

 

**ferramentas físicas que empregamos para levar a cabo os anteriores procedementos: 
cuestionarios, formularios, cadernos, exame oral, exame escrito, probas de control, traballos 
individuais ou en grupo, rubricas... 

competencias “aprender a aprender, competencia dixital”, o esforzo 

e a vontade. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: (se non houbo cambios respecto da programación 

orixinal, fágase constar) 

Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desde o dezaseis de marzo ata que rematou o segundo trimestre, 
fixéronse actividades de repaso e reforzo. 
O mesmo ocorreu ao inicio do 3ª trimestre mentres os alumnos non 
recibiron o material nas súas casas. Desde entón, comezamos coas 
actividades de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Metodoloxía co alumnado sen conectividade 

Por unha banda mantense contacto telefónico con todas as 

familias do curso de segundo de Educación Primaria. 

Por outra banda, o colexio coa colaboración do Concello do 

Carballiño fai chegar aos domicilios dos alumnos material 

educativo diverso (libros, cadernos e fotocopias de repaso, reforzo 

ou ampliación). 

 

Metodoloxía a seguir co alumnado con conectividade 

Uso de recursos tecnolóxicos 

 Creación dos meus propios vídeos explicativos. Durante as 

gravacións comparto pantalla cos correspondentes libros 

dixitais. A continuación, son subidos ao meu canal de Youtube 

e difundidos a través do meu propio blog (onde tamén 

comparto material doutras persoas). 

Ao mesmo tempo sóbense as correccións das tarefas en 

formato PDF (fotocopiables) a plataforma Educamos mediante 

unha carpeta compartida en One Drive. 

Coido que esta maneira de explicar de forma virtual é a mellor 

opción para traballar con rapaces destas idades, xa que non 

implica unha obriga diaria para conectarse a unha hora 

determinada en directo como ocorre coas videoconferencias. 

Neste caso os cativos poden ver os vídeos a calquera hora do 

día, paralos ou repetilos. 

Penso que é unha iniciativa moi atractiva e motívante para 

eles. 

 Flipped Primary e Youtube: para compartir vídeos explicativos 

sobre contidos do temario. 

 E-vocación de Santillana: consulta de libros dixitais e demais 

material para o profesorado e o alumnado. 

 A plataforma Zoom: para realizar videoconferencias semanais 

co grupo de segundo de Educación Primaria. Desta maneira 

levo a cabo un mellor seguimento do traballo dos rapaces 
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resolvendo dúbidas e temos a posibilidade de vernos para 

compartir sentimentos, ideas e experiencias. 

 Grupo WhatsApp de clase de 2º de primaria: converteuse nun 

recurso importante para o apoio emocional de todos os 

membros a través do envío de debuxos, felicitacións de 

aniversarios 

 Correo electrónico: Utilizado para achegar información sobre 

distintos temas de interese. 

Aspecto Educativo: Recomendación de aplicacións como 

Educlan, unha ferramenta educativa nos medios dixitais de 

Clan (web, apps e televisión). 

Enlaces mediante os cales os rapaces tiveron a oportunidade 

de ver cómics de Asterix e Obelix o día do libro. 

Aspecto Emocional: Contidos e consellos vinculados co estudo dos 

fillos no fogar. 

 Plataforma Educamos: Como sinalei no apartado de 

instrumentos de avaliación empregada como ferramenta de 

traballo para organizar, propoñer e corrixir distintas tarefas. 

 Carpeta compartida en One Drive, onde teñen acceso todos 

os mestres que traballan con este grupo de rapaces. 

Carpeta tamén utilizada para facilitarlle calquera outro tipo de 

material ou recurso a maiores, por exemplo: Fichas en formato 

PDF (fotocopiables) con actividades para resolver ou con 

correccións. 

 Para a coordinación entre docentes tamén utilizamos 
chamadas telefónicas, whatsApps, correos electrónicos ou 
mesmo videoconferencias para reunións virtuais con Zoom. 

Materiais e 
recursos 

Recursos impresos: 

 Libros 

 Cadernos 

 Fotocopias de repaso, reforzo ou ampliación 

Recursos tecnolóxicos: 

 Blog de aula.-http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/ 

 Canal Youtube.- 

https://www.youtube.com/channel/UCtr32sCjBr9noaWI8oBF4cQ 

Creación dos meus propios vídeos explicativos nas diferentes 

materias que logo subo o meu blog. 

 Fichas  Autocorrexibles 

 Fichas PDF 

http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtr32sCjBr9noaWI8oBF4cQ
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 Entrevistas cos pais mediante chamadas telefónicas. 

 WhatsApps tanto privados como de grupo. 

 Correo electrónico. 

 Plataforma Educamos. Carpeta compartida. 

 Fichas interactivas(LiveworKsheets.com). 

 Ligazóns a páxinas web ou blogs de interese educativo. 

 E-vocación de Santillana. 

 Flipped Primary. 

 A plataforma Zoom para realizar videoconferencias semanais 

co grupo-clase 2º de Educación Primaria, pero tamén para 

facer reunións virtuais de coordinación con compañeiros 

docentes. 
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4. Información e publicidade. 

 
 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será mediante a plataforma Educamos, aínda que se 
poderá facer por calquera outra vía que se estime oportuna 
(whatsApp ou correo electrónico). 

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

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

▪ LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos 

audiovisuais que inclúan imaxes e elementos sonoros de carácter redundante. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

▪ B1.4. Manter unha actitude de escoita adecuada, 

respectando as opinións dos e das demais. 

▪ LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 CCL 

 CSC 

▪ LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala.  CSC 

▪ LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.  CCL 

 CSC 

▪ B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas nos 

intercambios comunicativos máis habituais. 

▪ LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda.  

 CCL 

 CAA 

▪ B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de 

aprendizaxe e medio de comunicación e de lecer.  

▪ LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de 

comunicación e de lecer. 

 CCL 

 CAA 

▪ B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a 

situacións cotiás infantís, aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os relacionados coa escola. 

▪ LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como 

invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características habituais 

deses textos. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

▪ LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo.  CCL 

 CAA 

▪ LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos 

suspensivos, signos de exclamación e interrogación. 

 CCL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención 

ao uso das maiúsculas. 

 CCL 

 CSC 

▪ LGB3.1.5. Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola (listaxes, 

descricións e explicacións elementais) ou cos medios de comunicación social 

(novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre acontecementos próximo á súa 

experiencia. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

▪ B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 

básica, como apoio á comprensión e á produción de 

textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da 

lingua. 

▪ LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, 

enunciados, palabras e sílabas. 

 CCL 

 CAA 

▪ LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra.  CCL 

 CAA 

▪ LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases 

ou textos. 

 CCL 

 CAA 

▪ LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas.  CCL 

 CAA 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis 

sinxelas.  

▪ LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e aprecia 

o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

 CCL 

 CSC 

▪ B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, 

usando modelos. 

▪ LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, 

refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

 CAA 

 CCEC 

▪ LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

 CCL 

 CCEC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente á 

expresividade e á autonomía lectoras. 

▪ LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 

 CCEC 

 CD 

▪ LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 

 CCEC 

 CD 

 



 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 
5 DE 10 

CENTRO: C.P.R. PLURIÍNGUE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: SEGUNDO DE ECUACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: LINGUA GALEGA 
 

 

2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
 Observación indirecta do traballo diario dos rapaces a través 

dos seus pais. 

 Observación de maneira indirecta do traballo semanal dos 

rapaces mediante o discurso das vivencias e experiencias a 

través de videoconferencia. 

 Análise e valoración mediante fichas autoavaliables. 

 Valoración cualitativa do avance individual mediante 

anotacións e puntualizacións. 

 Valoración cuantitativa do avance individual(cualificacións) por 

medio dos datos recibidos do feedback co alumnado. 

Instrumentos:** 
 Observación indirecta dos rapaces mediante 

videoconferencias (reunións virtuais) do curso 2º de Educación 

Primaria utilizando a plataforma Zoom. 

 Observación indirecta mediante entrevistas telefónicas. 

 Grupo de WhatsApp (Cole 2º de primaria),creado de maneira 

excepcional debido as circunstancias que estamos vivindo por 

culpa da pandemia do COVID-19. A súa finalidade é facer 

sinxela a comunicación entre escola e familia durante a etapa 

de confinamento. 

 Plataforma Educamos: Empregada como ferramenta de 

traballo para organizar, propoñer e corrixir as distintas tarefas. 

 Carpeta compartida en One Drive, onde se facilitaron as fichas 

de repaso do 2º trimestre e a onde se seguen mandando as 

correccións das fichas de ampliación. Nesta carpeta poden 

traballar todos os mestres que dan clase neste curso. 
 Avaliación de contidos e competencias a través de fichas 

interactivas creadas ou compartidas. As fichas realízanse de 

maneira online e despois envíanse as respostas á mestra. 

Cualificación 
final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación máxima será de 10 puntos. 

Para a cualificación final do curso farase unha media aritmética das 

notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións.  

Ademais valorarase de maneira positiva todo o traballo realizado na 

derradeira avaliación: as actividades e exercicios, as interaccións 

coas fichas, a observación indirecta, que os alumnos vexan os 

vídeos explicativos elaborados pola mestra e outros compartidos, a 

participación nas videoconferencias programadas, a mellora de 
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*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos 
obxectivos formulados: observación sistemática, análise das producións do alumnado, probas 
específicas, valoracións por escrito, recopilación de materiais... 

 

**ferramentas físicas que empregamos para levar a cabo os anteriores procedementos: 
cuestionarios, formularios, cadernos, exame oral, exame escrito, probas de control, traballos 
individuais ou en grupo, rubricas... 

competencias “aprender a aprender, competencia dixital”, o esforzo 

e a vontade. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: (se non houbo cambios respecto da programación 

orixinal, fágase constar) 

Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desde o dezaseis de marzo ata que rematou o segundo trimestre, 
fixéronse actividades de repaso e reforzo. 
O mesmo ocorreu ao inicio do 3ª trimestre mentres os alumnos non 
recibiron o material nas súas casas. Desde entón, comezamos coas 
actividades de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Metodoloxía co alumnado sen conectividade 

Por unha banda mantense contacto telefónico con todas as 

familias do curso de segundo de Educación Primaria. 

Por outra banda, o colexio coa colaboración do Concello do 

Carballiño fai chegar aos domicilios dos alumnos material 

educativo diverso (libros, cadernos e fotocopias de repaso, reforzo 

ou ampliación). 

 

Metodoloxía a seguir co alumnado con conectividade 

Uso de recursos tecnolóxicos 

 Creación dos meus propios vídeos explicativos. Durante as 

gravacións comparto pantalla cos correspondentes libros 

dixitais. A continuación, son subidos ao meu canal de Youtube 

e difundidos a través do meu propio blog (onde tamén 

comparto material doutras persoas). 

Ao mesmo tempo sóbense as correccións das tarefas en 

formato PDF (fotocopiables) a plataforma Educamos mediante 

unha carpeta compartida en One Drive. 

Coido que esta maneira de explicar de forma virtual é a mellor 

opción para traballar con rapaces destas idades, xa que non 

implica unha obriga diaria para conectarse a unha hora 

determinada en directo como ocorre coas videoconferencias. 

Neste caso os cativos poden ver os vídeos a calquera hora do 

día, paralos ou repetilos. 

Penso que é unha iniciativa moi atractiva e motívante para 

eles. 

 Flipped Primary e Youtube: para compartir vídeos explicativos 

sobre contidos do temario. 

 E-vocación de Santillana: consulta de libros dixitais e demais 

material para o profesorado e o alumnado. 

 A plataforma Zoom: para realizar videoconferencias semanais 

co grupo de segundo de Educación Primaria. Desta maneira 

levo a cabo un mellor seguimento do traballo dos rapaces 
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resolvendo dúbidas e temos a posibilidade de vernos para 

compartir sentimentos, ideas e experiencias. 

 Grupo WhatsApp de clase de 2º de primaria: converteuse nun 

recurso importante para o apoio emocional de todos os 

membros a través do envío de debuxos, felicitacións de 

aniversarios 

 Correo electrónico: Utilizado para achegar información sobre 

distintos temas de interese. 

Aspecto Educativo: Recomendación de aplicacións como 

Educlan, unha ferramenta educativa nos medios dixitais de 

Clan (web, apps e televisión). 

Enlaces mediante os cales os rapaces tiveron a oportunidade 

de ver cómics de Asterix e Obelix o día do libro. 

Aspecto Emocional: Contidos e consellos vinculados co estudo dos 

fillos no fogar. 

 Plataforma Educamos: Como sinalei no apartado de 

instrumentos de avaliación empregada como ferramenta de 

traballo para organizar, propoñer e corrixir distintas tarefas. 

 Carpeta compartida en One Drive, onde teñen acceso todos 

os mestres que traballan con este grupo de rapaces. 

Carpeta tamén utilizada para facilitarlle calquera outro tipo de 

material ou recurso a maiores, por exemplo: Fichas en formato 

PDF (fotocopiables) con actividades para resolver ou con 

correccións. 

 Para a coordinación entre docentes tamén utilizamos 
chamadas telefónicas, whatsApps, correos electrónicos ou 
mesmo videoconferencias para reunións virtuais con Zoom. 

Materiais e 
recursos 

Recursos impresos: 

 Libros 

 Cadernos 

 Fotocopias de repaso, reforzo ou ampliación 

Recursos tecnolóxicos: 

 Blog de aula.- http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/ 

 Canal Youtube.- 

https://www.youtube.com/channel/UCtr32sCjBr9noaWI8oBF4cQ 

Creación dos meus propios vídeos explicativos nas diferentes 

materias que logo subo o meu blog. 

 Fichas  Autocorrexibles 

 Fichas PDF 

http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtr32sCjBr9noaWI8oBF4cQ
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 Entrevistas cos pais mediante chamadas telefónicas. 

 WhatsApps tanto privados como de grupo. 

 Correo electrónico. 

 Plataforma Educamos. Carpeta compartida. 

 Fichas interactivas(LiveworKsheets.com). 

 Ligazóns a páxinas web ou blogs de interese educativo. 

 E-vocación de Santillana. 

 Flipped Primary. 

 A plataforma Zoom para realizar videoconferencias semanais 

co grupo-clase 2º de Educación Primaria, pero tamén para 

facer reunións virtuais de coordinación con compañeiros 

docentes. 
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4. Información e publicidade. 

 
 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será mediante a plataforma Educamos, aínda que se 
poderá facer por calquera outra vía que se estime oportuna 
(whatsApp ou correo electrónico). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
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Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados.  

▪ MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999.  CMCT 

 CCL 

▪ MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e 

contextos reais. 

 CMCT 

 CAA 

▪ MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como 

descendentes. 

 CMCT 

 CAA 

▪ B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en 

situación de resolución de problemas. 

▪ MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e 

resta na resolución de problemas contextualizados. 

 CMCT 

 CAA 

▪ MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da 

multiplicación na resolución de problemas contextualizados.  

 CMCT 

 CAA 

▪ MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental.  CMCT 

 CAA 

▪ B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre 

o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

▪ MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 

traballados. 

 CMCT 

 CAA 

▪ MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución 

de problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades 

dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 

contexto. 

 CMCT 

 CSIEE 

 CAA 

▪ B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro 

como unidades de medida de lonxitude. 

▪ MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro 

como unidades de medida de lonxitude. 

 CMCT 

▪ B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e o cuarto ▪ MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo  CMCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

quilo como unidades de medida de peso.  como unidades de medida de peso. 

▪ B3.5. Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

▪ MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e 

billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto 

para resolver problemas en situación reais como figuradas. 

 CMCT 

 CAA 

 CSC  

▪ B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá 

adecuados ao seu nivel, establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución de problemas. 

▪ MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida.  CMCT 

 CAA 

▪ MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as operacións utilizadas e as unidades dos 

resultados. 

 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

▪ B4.1. Identificar e completar figuras simétricas. ▪ MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría.  CMCT 

▪ B4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados. ▪ MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do 

entorno inmediato. 

 CMCT 

 CAA 

▪ B4.3. Discriminar prismas, pirámides, conos, cilindros e 

esferas. 

▪ MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en 

obxectos do entorno inmediato. 

 CMCT 

 CAA 
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2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
 Observación indirecta do traballo diario dos rapaces a través 

dos seus pais. 

 Observación de maneira indirecta do traballo semanal dos 

rapaces mediante o discurso das vivencias e experiencias a 

través de videoconferencia. 

 Análise e valoración mediante fichas autoavaliables. 

 Valoración cualitativa do avance individual mediante 

anotacións e puntualizacións. 

 Valoración cuantitativa do avance individual(cualificacións) por 

medio dos datos recibidos do feedback co alumnado. 

Instrumentos:** 
 Observación indirecta dos rapaces mediante 

videoconferencias (reunións virtuais) do curso 2º de Educación 

Primaria utilizando a plataforma Zoom. 

 Observación indirecta mediante entrevistas telefónicas. 

 Grupo de WhatsApp (Cole 2º de primaria),creado de maneira 

excepcional debido as circunstancias que estamos vivindo por 

culpa da pandemia do COVID-19. A súa finalidade é facer 

sinxela a comunicación entre escola e familia durante a etapa 

de confinamento. 

 Plataforma Educamos: Empregada como ferramenta de 

traballo para organizar, propoñer e corrixir as distintas tarefas. 

 Carpeta compartida en One Drive, onde se facilitaron as fichas 

de repaso do 2º trimestre e a onde se seguen mandando as 

correccións das fichas de ampliación. Nesta carpeta poden 

traballar todos os mestres que dan clase neste curso. 
 Avaliación de contidos e competencias a través de fichas 

interactivas creadas ou compartidas. As fichas realízanse de 

maneira online e despois envíanse as respostas á mestra. 

Cualificación 
final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación máxima será de 10 puntos. 

Para a cualificación final do curso farase unha media aritmética das 

notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións.  

Ademais valorarase de maneira positiva todo o traballo realizado na 

derradeira avaliación: as actividades e exercicios, as interaccións 

coas fichas, a observación indirecta, que os alumnos vexan os 

vídeos explicativos elaborados pola mestra e outros compartidos, a 

participación nas videoconferencias programadas, a mellora de 
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*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos 
obxectivos formulados: observación sistemática, análise das producións do alumnado, probas 
específicas, valoracións por escrito, recopilación de materiais... 

 

**ferramentas físicas que empregamos para levar a cabo os anteriores procedementos: 
cuestionarios, formularios, cadernos, exame oral, exame escrito, probas de control, traballos 
individuais ou en grupo, rubricas... 

competencias “aprender a aprender, competencia dixital”, o esforzo 

e a vontade. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: (se non houbo cambios respecto da programación 

orixinal, fágase constar) 

Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desde o dezaseis de marzo ata que rematou o segundo trimestre, 
fixéronse actividades de repaso e reforzo. 
O mesmo ocorreu ao inicio do 3ª trimestre mentres os alumnos non 
recibiron o material nas súas casas. Desde entón, comezamos coas 
actividades de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Metodoloxía co alumnado sen conectividade 

Por unha banda mantense contacto telefónico con todas as 

familias do curso de segundo de Educación Primaria. 

Por outra banda, o colexio coa colaboración do Concello do 

Carballiño fai chegar aos domicilios dos alumnos material 

educativo diverso (libros, cadernos e fotocopias de repaso, reforzo 

ou ampliación). 

 

Metodoloxía a seguir co alumnado con conectividade 

Uso de recursos tecnolóxicos 

 Creación dos meus propios vídeos explicativos. Durante as 

gravacións comparto pantalla cos correspondentes libros 

dixitais. A continuación, son subidos ao meu canal de Youtube 

e difundidos a través do meu propio blog (onde tamén 

comparto material doutras persoas). 

Ao mesmo tempo sóbense as correccións das tarefas en 

formato PDF (fotocopiables) a plataforma Educamos mediante 

unha carpeta compartida en One Drive. 

Coido que esta maneira de explicar de forma virtual é a mellor 

opción para traballar con rapaces destas idades, xa que non 

implica unha obriga diaria para conectarse a unha hora 

determinada en directo como ocorre coas videoconferencias. 

Neste caso os cativos poden ver os vídeos a calquera hora do 

día, paralos ou repetilos. 

Penso que é unha iniciativa moi atractiva e motívante para 

eles. 

 Flipped Primary e Youtube: para compartir vídeos explicativos 

sobre contidos do temario. 

 E-vocación de Santillana: consulta de libros dixitais e demais 

material para o profesorado e o alumnado. 

 A plataforma Zoom: para realizar videoconferencias semanais 

co grupo de segundo de Educación Primaria. Desta maneira 

levo a cabo un mellor seguimento do traballo dos rapaces 
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resolvendo dúbidas e temos a posibilidade de vernos para 

compartir sentimentos, ideas e experiencias. 

 Grupo WhatsApp de clase de 2º de primaria: converteuse nun 

recurso importante para o apoio emocional de todos os 

membros a través do envío de debuxos, felicitacións de 

aniversarios 

 Correo electrónico: Utilizado para achegar información sobre 

distintos temas de interese. 

Aspecto Educativo: Recomendación de aplicacións como 

Educlan, unha ferramenta educativa nos medios dixitais de 

Clan (web, apps e televisión). 

Enlaces mediante os cales os rapaces tiveron a oportunidade 

de ver cómics de Asterix e Obelix o día do libro. 

Aspecto Emocional: Contidos e consellos vinculados co estudo dos 

fillos no fogar. 

 Plataforma Educamos: Como sinalei no apartado de 

instrumentos de avaliación empregada como ferramenta de 

traballo para organizar, propoñer e corrixir distintas tarefas. 

 Carpeta compartida en One Drive, onde teñen acceso todos 

os mestres que traballan con este grupo de rapaces. 

Carpeta tamén utilizada para facilitarlle calquera outro tipo de 

material ou recurso a maiores, por exemplo: Fichas en formato 

PDF (fotocopiables) con actividades para resolver ou con 

correccións. 

 Para a coordinación entre docentes tamén utilizamos 
chamadas telefónicas, whatsApps, correos electrónicos ou 
mesmo videoconferencias para reunións virtuais con Zoom. 

Materiais e 
recursos 

Recursos impresos: 

 Libros 

 Cadernos 

 Fotocopias de repaso, reforzo ou ampliación 

Recursos tecnolóxicos: 

 Blog de aula.- http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/ 

 Canal Youtube.- 

https://www.youtube.com/channel/UCtr32sCjBr9noaWI8oBF4cQ 

Creación dos meus propios vídeos explicativos nas diferentes 

materias que logo subo o meu blog. 

 Fichas  Autocorrexibles 

 Fichas PDF 

http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtr32sCjBr9noaWI8oBF4cQ
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 Entrevistas cos pais mediante chamadas telefónicas. 

 WhatsApps tanto privados como de grupo. 

 Correo electrónico. 

 Plataforma Educamos. Carpeta compartida. 

 Fichas interactivas(LiveworKsheets.com). 

 Ligazóns a páxinas web ou blogs de interese educativo. 

 E-vocación de Santillana. 

 Flipped Primary. 

 A plataforma Zoom para realizar videoconferencias semanais 

co grupo-clase 2º de Educación Primaria, pero tamén para 

facer reunións virtuais de coordinación con compañeiros 

docentes. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 
9 DE 9 

CENTRO: C.P.R. PLURIÍNGUE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: SEGUNDO DE ECUACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

 

 
4. Información e publicidade. 

 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será mediante a plataforma Educamos, aínda que se 
poderá facer por calquera outra vía que se estime oportuna 
(whatsApp ou correo electrónico). 

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

de avaliación 
Estándares de aprendizaxeavaliables CC 

   
  1.  Identificar na propia vida o desexo de 

ser feliz. 
  1.1.  Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que o fan feliz a el e 

ás persoas do seu contorno. 
 

CCL, 
CAA, 
CSC 

  2.  Recoñecer a incapacidade da persoa 
para alcanzar por si mesma a felicidade. 

  2.1.  Descobre e nomea situaciónsnas que necesita as persoas, e sobre todo a 
Deus, para vivir. 

  4.  Entender o Paraíso como expresión da 
amizade de Deus coa humanidade. 
(Bloque 1. Criterio de avaliación 4) 

  4.1.  Le e comprende o relato bíblico do Paraíso.   
  4.2.Identifica e representa graficamente os dons que Deus faia o home na 

Creación. 
  4.3.  Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratitude a Deus pola súa 

amizade. 

 

CCL, 
CAA, 
CEC 

  2.  Recoñecer e apreciar que Deus busca 
sempre a salvación do home. 

  2.1.  Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda o 
pobo de Israel.  

  3.  Ler e comprender o relato: «O patriarca 
Abrahán». 

  3.1.  Subliña a promesa feita por Deus a Abrahán. 
  3.2.  Ordena a historia de Abrahán por medio dunhas viñetas.  

CCL, 
CD, 

 

  5.  Recoñecer e interiorizar o valor da 
amizade. 

  5.1.  Enumera formas de practicar a amizade.  CCL, 
CAA,  

 

  1.  Comprender e respectar as 
características do pobo que Deus quere 
contidas no Decálogo. 

(Bloque 2. Criterio de avaliación 2) 

  1.1.  Clasifica e é consciente do contido do Decálogo. 
  1.2.  Describe coas súas palabras experiencias da súa vida relacionadas cos 

mandamentos. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

  2.  Comprender o relato bíblico «Moisés e o 
pobo de Israel». 

  2.1.  Resume as normas que Deus lle deu a Moisés para que o pobo de Israel 
aprendese a ser fiel a Deus. 

  2.2.  Expresa a ensinanza do relato bíblico da unidade. 

CCL, 
CAA 

  4.  Valora un decálogo de normas sobre a 
responsabilidade. 

  4.1.  Selecciona as normas que considera máis importantes para ser responsable. CCL, 
CAA, 
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2. Avaliación e cualificación. 

 
*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos 
obxectivos formulados: observación sistemática, análise das producións do alumnado, probas 
específicas, valoracións por escrito, recopilación de materiais... 

 

**ferramentas físicas que empregamos para levar a cabo os anteriores procedementos: 
cuestionarios, formularios, cadernos, exame oral, exame escrito, probas de control, traballos 
individuais ou en grupo, rubricas... 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
 Enlazaranse no blog da profesora diferentes vídeos como 

repaso aos temas impartidos na aula. 

http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/ 

Esta terceira avaliación será de repaso das dúas primeiras, 

enlazando contidos bíblicos con valores da vida real, moi 

necesarios nestes momentos, como é a solidariedade e a 

colaboración. 

Instrumentos:** 
 Blog de aula e canal youtube. 

 Ficha autoavaliable 

Cualificación 
final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación máxima será de 10 puntos. 

Para a cualificación final do curso farase unha media aritmética das 

notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións.  

Ademais valorarase de maneira positiva a visualización dos vídeos 

anteriormente descritos. 

Enviarase ficha autoavaliable aos rapaces 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: (se non houbo cambios respecto da programación 

orixinal, fágase constar) 

Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 

http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Enlazaranse no blog da profesora diferentes vídeos como 

repaso aos temas impartidos na aula. 

http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/ 

Cubrir ficha autoavaliable enviada pola profesora. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Metodoloxía co alumnado sen conectividade 

Enviaranse narracións en formato papel de diferentes 

momentos bíblicos contemplados nos contidos anteriormente 

expostos 

 

Metodoloxía a seguir co alumnado con conectividade 

Uso de recursos tecnolóxicos 

 Enlazarase diferentes vídeos da serie, Historia da bíblia, 

secuenciados en semanas, de acordo cas horas de clase 

semanais. 

 Enviarase un cuestionario dandolle tempo ao alumnado da 

sua visualización, ser producir agobios e respetando a 

posibilidade que ten o vídeo de velo a distinto tempo. 

Aspecto Emocional: Contidos e consellos vinculados cos valores 

dos fillos no fogar. 

Materiais e 
recursos 

Recursos impresos: 

 Fotocopias de repaso. 

Recursos tecnolóxicos: 

 Blog de aula.-http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/ 

 Canal Youtube. 

 Fichas interactivas(LiveworKsheets.com). 

http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/
http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/


 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 
5 DE 5 

CENTRO: C.P.R. PLURIÍNGUE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: SEGUNDO DE ECUACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN 
 

  

 

4. Información e publicidade. 

 

 

 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será mediante a plataforma Educamos, aínda que se 
poderá facer por calquera outra vía que se estime oportuna 
(whatsApp ou correo electrónico). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os 

usos que o ser humano fai da auga: domésticos, económicos, 

públicos e deportivos recreativos. O uso responsable deste ben. 

▪ CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser 

humano, fai da auga. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. ▪ CSC 

▪ B2.2. Observar e localizar nun mapa os lugares nos que hai auga 

distinguindo entre zonas de auga doce e salgada. 

▪ CSB2.2.1. Identifica os lugares onde hai auga na contorna e 

localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce e 

salgada no territorio. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ B2.7.Identificar algunhas rochas e minerais presentes na 

contorna e recoñecer algúns usos que as persoas fan deles. 

▪ CSB2.7.1.Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e 

coñece algúns usos aos que se destinan. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ B4.1.Comprender e distinguir os conceptos temporais: pasado, 

presente e futuro. 

▪ CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e 

futuro nas conversas da vida cotiá. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ B4.2.Coñecer os instrumentos básicos para a medida do tempo, 

iniciarse no seu uso e manexo.  

▪ CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de medida do tempo e se 

inicia no seu manexo. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B4.3. Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os 

cambios producidos polo paso do tempo na evolución do 

obxectos, persoas, feitos ou acontecementos. 

▪ CSB4.3.1.Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que 

indican a evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos ou 

acontecementos. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSB4.3.2.Describe algún acontecemento vivido na familia, na 

escola, na súa contorna ou outros feitos próximos expresándoos 

con criterios temporais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B4.4.Recoñecer a cultura e o patrimonio da contorna que nos 

rodea comprendendo a importancia da súa conservación. 

▪ CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos 

restos históricos para entender a historia da vida humana. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B4 5.Coñecer que é un museo, cal é a súa función e valorar o seu 

papel gozando da contemplación de obras artísticas. 

▪ CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas funcións. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSB4.5.2.Recoñece os museos e os sitios arqueolóxicos como 

espazos de gozo e ocio. 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

- Observación do traballo diario do alumnado de forma indirecta a 
través da súa titora de 2º de E.P. 

- Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a 
avaliación (fichas autoavaliables). 

- Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións). 

 Instrumentos: 
- Observación indirecta levada a cabo mediante entrevistas 

telefónicas e reunións virtuais por videoconferencia coa titora de 2º 
de E.P. 

- Plataforma de aprendizaxe Educamos: Empregada como ferramenta 
principal de traballo para organizar, propoñer e corrixir as distintas 
tarefas. Ademais, utilizada para outras cousas que mencionarei no 
punto 3 desta adaptación, no apartado de metodoloxía. 

- Avaliación de contidos e competencias mediante fichas interactivas 
creadas ou compartidas. Os exercicios realízanse de maneira online. 
Despois, envíanse as respostas á mestra. 

Cualificación final 

En canto ao aspecto cuantitativo, a cualificación máxima será de 10 puntos. 

Para a obtención da cualificación final de curso farase unha media 
aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

A maiores, valorarase positivamente, podendo subir a nota de ser o caso, 
todo o traballo realizado na derradeira avaliación: as actividades e 
exercicios propostos, as interaccións coas fichas, a observación indirecta, 
que os rapaces e as rapazas vexan os vídeos explicativos elaborados pola 
mestra e outros compartidos, a mellora de competencias (aprender a 
aprender, competencia dixital...), o esforzo e a vontade. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

  Criterios de avaliación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 
 
 

Criterios de cualificación: Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Dende o dezaseis de marzo do presente ano e ata que se rematou o 
segundo trimestre, fixéronse actividades de repaso e reforzo. O 
mesmo ocorreu ao inicio do terceiro trimestre mentres os discentes 
non recibiron o material nas súas casas. Desde entón, comezamos 
coas actividades de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía a seguir co alumnado sen conectividade: 
Por unha banda, o colexio coa colaboración do Concello do Carballiño 
fai chegar aos domicilios dos alumnos e alumnas material educativo 
diverso mediante unha empresa de reparto. Subminístranse os 
seguintes recursos materiais impresos: libros, cadernos e fotocopias 
de repaso, reforzo ou ampliación. 
Por outra banda, mantense contacto telefónico coas familias do curso 
2º de Educación Primaria. 
 
Metodoloxía a seguir co alumnado con conectividade: 
Uso de distintos recursos tecnolóxicos: 

- Plataforma de aprendizaxe Educamos: Como dixen previamente 
no punto 2 (apartado de instrumentos de avaliación), 
empregada como ferramenta principal de traballo para 
organizar, propoñer e corrixir as distintas tarefas. Tamén, 
utilizada para facilitarlle calquera outro tipo de material ou 
recurso a maiores, por exemplo: 

 Fichas en formato PDF (fotocopiables) con actividades 
para resolver ou con correccións. 

 Ligazóns para facer fichas interactivas e ver vídeos 
explicativos sobre contidos do temario. 

- E-vocación de Santillana: Consulta de libros dixitais e demais 
material para o profesorado e o alumando. 

- Flipped Primary e Youtube: Usados para compartir vídeos sobre 
contidos do temario. 

- Creación dos meus propios vídeos explicativos con Zoom. 
Durante as gravacións nas diferentes materias comparto 
pantalla cos correspondentes libros dixitais. A continuación, son 
subidos ao meu canal de Youtube e difundidos cunha ligazón a 
través de Educamos. Con posterioridade, sóbense as 
correccións das tarefas en formato PDF (fotocopiables) á 
plataforma. 
Penso que esta maneira de explicar de forma virtual é a mellor 
opción para rapaces de idades tan curtas. Non implica unha 
obriga diaria para conectarse a unha hora determinada en 
directo como ocorre coas videoconferencias. Os cativos poden 
ver os vídeos a calquera hora do día, paralos ou repetilos. 
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Considero que é unha iniciativa moi atractiva e motivante para 
eles, algúns manifestaron que ata lles parece divertido estudar 
na casa grazas aos vídeos da mestra. 

- Para a coordinación entre docentes: Utilizamos chamadas 
telefónicas, WhatsApps, correos electrónicos ou, incluso, 
videoconferencias para facer reunións virtuais con Zoom. 

Materiais e recursos 

Recursos materiais impresos: 
- Libros. 
- Cadernos. 
- Fotocopias de repaso, reforzo ou ampliación. 

 
Recursos tecnolóxicos: 

- Chamadas telefónicas. 
- WhatsApps. 
- Correo electrónico. 
- Plataforma de aprendizaxe Educamos. 
- Fichas en formato PDF fotocopiables. 
- Fichas interactivas. 
- Ligazóns a páxinas web ou blogs de interese educativo. 
- E-vocación de Santillana. 
- Flipped Primary. 
- Youtube. 
- Creación dos meus propios vídeos explicativos con Zoom nas 

diferentes materias. 
- Tamén, a plataforma Zoom para facer reunións virtuais de 

coordinación con compañeiros docentes. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será mediante a plataforma Educamos, aínda que se poderá 
facer por calquera outra vía que se estime oportuna (WhatsApp ou 
correo electrónico).  

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Reaccionar corporalmente ante estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando 
respostas motrices axeitadas ás características deses estímulos. 

Preténdese avaliar se o alumnado pode manter o equilibrio e o control da respiración ao 
experimentar posicións corporais variadas. Ademais, comprobarase se coñece as partes máis 
importantes do seu corpo e os movementos que se poden realizar con elas, se é capaz de 
contraelas e de relaxalas en función da postura que deba adoptar. 

Adoptar diferentes posturas corporais, amosando coñecemento do corpo e mantendo 
o equilibrio e o control respecto á tensión/relaxación musculares e á respiración. 

 

Preténdese avaliar se o alumnado pode manter o equilibrio e o control da respiración ao 
experimentar posicións corporais variadas. Ademais, comprobarase se coñece as partes máis 
importantes do seu corpo e os movementos que se poden realizar con elas, se é capaz de 
contraelas e de relaxalas en función da postura que deba adoptar. 

Reproducir cos diferentes segmentos corporais ou con instrumentos unha estrutura 
rítmica sinxela. 

 

Inténtase saber se as nenas e nenos son quen de reproducir unha determinada estrutura 
rítmica por medio do movemento corporal con tarefas motrices globais (desprazamentos, 
saltos...) ou finas (palmas, golpes cos pés no chan...) 

Desprazarse e saltar coordinadamente, variando a amplitude, a frecuencia, a 
dirección e o sentido do movemento e mais amosando unha axeitada orientación no 
espazo. 

 

Preténdese comprobar nas alumnas e alumnos a capacidade de executaren dúas habilidades 
básicas: os desprazamentos e os saltos. Realizaranse en posicións corporais variadas e 
adaptaranse aos requisitos e condicións de cada xogo ou situación motriz presentada. 
Avaliarase a ocupación do espazo (dirección e sentido), así como as múltiples posibilidades de 
execución (amplitude e frecuencia). 

Realizar lanzamentos, recepcións e outras habilidades que impliquen o manexo de 
obxectos, coordinando os segmentos corporais e situando o corpo axeitadamente. 

 

Búscase verificar se as nenas e os nenos son capaces de manexar móbiles e diferentes 
obxectos con certa habilidade, utilizando ambos os lados do corpo e as súas distintas partes 
(mans, pés, xeonllos...). Débese atender á colocación do corpo de forma coordinada para 
facilitar o xesto e a adaptación ás situacións lúdicas que se ofrezan. 

 

Simbolizar personaxes, obxectos e situacións utilizando o corpo e materiais variados, 
amosando desinhibición e mais respectando e valorando as execucións alleas. 

 

Preténdese valorar a capacidade do alumnado para referirse a sensacións, personaxes, 
animais, obxectos... tanto co propio corpo coma con axuda doutros materiais en situacións 
variadas. Prestarase atención ao esforzo e á espontaneidade, así como ao rexeitamento de 
estereotipos. Terase en conta o interese polo descubrimento das posibilidades do propio 
corpo e o grao de respecto ás execucións das outras persoas participantes. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Envíanse aos alumnos unhas rutinas prácticas, así coma 
consellos para non facer unha vida sedentaria incidindo na importancia da 
actividade física, facendo unha observación sistemática. 

Instrumentos: Observación  dos alumnos desenvolvendo esas rutinas e 
xogos. 

Cualificación final 

Debido aos criterios socioafectivos e eminentemente prácticos da materia, 
a cualificación final será a media das dúas avaliacións anteriores  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba práctica na que se valorará se o alumno supera  obxectivos e metas 
que deben alcanzar.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnos nesta circunstancia. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Promovemos  que os alumnos fagan na súa casa actividade física ou exercicio 
físico, explicando as diferencias entre elas, dentro das limitacións de espazo 
existentes en cada fogar , así coma a utilización de materiais alternativos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Facerlle chegar as actividades e estar en contacto con eles, no noso caso non 
hai problemas de conectividade cos alumnos. 

Materiais e recursos 
Materiais  plan proxecta Xunta de Galicia 
Aprendemos en casa RTVE 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Plataforma Educamos 
Correo electrónico 
 Zoom   
WhatsApp. 

Publicidade  www.viladoarenteiro.com 



CENTRO: CPR PLURILINGÜE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: 1ºP 
MATERIA: INGLÉS 
DEPARTAMENTO: INGLÉS 
DATA: 05/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
REPASO DAS UNIDADES 1,2,3 e 4 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Manexar estruturas sintácticas básicas, aínda que sigan a cometerse erros básicos de maneira 

sistemática. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial ou os puntos principais do texto. 

Formula hipóteses sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus coñecementos previos, das ilustracións, do 
titulo, dos elementos gráficos, etc. 

 

Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e significativos, sobre vida cotiá 
(hábitos, horarios, actividades, celebracións), e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os 
coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

 
 

Enche formularios marcando opcións e enchendo datos ou outro tipo de información persoal. 

 

Identificar o sentido xeral e un repertorio limitado de vocabulario e de expresións en textos orais moi 
breves e sinxelos, con predominio de estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 
claridade e moi lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas relacionados 
coas propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns moi predicibles sempre que se 
conte con apoio visual, posibilidade de repetición e cunha importante referencia contextual. 

 
 

Escribe a partir dun modelo correspondencia breve e simple na que felicita a alguén, ou fala de si mesmo e do seu 
entorno inmediato. 

 

Distinguir a función comunicativa principal do texto ( p. e. unha demanda de información, unha orde, ou 
un ofrecemento), así como os patróns discursivos básicos ( p. e. inicio e peche conversacional, ou os 
puntos dunha narración esquemática). 

 

É capaz de construír textos narrativos sinxelos partindo de modelos e/ou de esqueletos moi estruturados. 

 

Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi simples, lingüísticas ou non verbais ( p. e. 
xestos ou contacto físico) para iniciar, manter ou concluír unha breve conversación cumprindo a función 
comunicativa principal do texto. 

Comprende o sentido global de explicacións ou instrucións orais sinxelas. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: Levarase a cabo unha observación sistemática do alumnado e 
valoracións por escrito 

Instrumentos: Fichas e envío de audios para reforzar o listening e o writing . 
Responderán a uns cuestionarios que deberán devolver para a súa revisión 

 

Cualificación final 

A cualificación final será o reflexo dos dous trimestres anteriores así coma o traballo 
presentado ao longo de terceiro trimestre que favorecerán positivamente ao alumno. 
Valorarase da seguinte maneira: 1 punto pola presentación dos traballos realizados e 2 
puntos polas tarefas ben feitas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 

 

 

 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Criterios de cualificación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Repaso dos contidos dados durante os 2 trimestres anteriores. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Envío de fichas a través da plataforma EDUCAMOS 
Corrección posterior das fichas a través de Whatsapp ou a utilización de chamadas 
para posibles dúbidas. 

 

Materiais e recursos 
Uso de diferentes materiais tecnolóxicos coma teléfono, PC, tableta e físicos coma 
libretas e cuadernillo. Envío tamén de enlaces a youtube así coma vídeos propios 
explicativo. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Mantense informadas ás familias a través de WhatsApp, correo electrónico así 
como plataforma EDUCAMOS. 

Publicidade 
Correo electrónico ,plataforma EDUCAMOS e páxina Web do Centro 
http://www.viladoarenteiro.com 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Coñecer as posibilidades sonoras e musicais da voz adecuando a respiración e 

postura corporal á interpretación vocal. 

Desenvolve hábitos correctos de respiración, posición e articulación para interpretar 
coa voz. 

Memorizar e interpretar un repertorio básico de pezas instrumentais coa frauta 
doce. 

Memorizar e interpretar un repertorio básico de pezas instrumentais coa frauta doce. 

 

Memorizar e interpretar un repertorio básico de pezas instrumentais coa frauta 
doce. 

 

Mantén o pulso dunha canción e en actividades de movemento. 

 

 Goza con desinhibición nos xogos corporais e dramáticos con música. 

Memorizar e interpretar por imitación danzas do propias do contorno. 

 

Memorizar e interpretar por imitación danzas do propias do contorno. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración cualitativa do avance individual. 

 

Instrumentos: 
Video de canción enviada, coreografía. 

Cualificación final 

 

A cualificación final será unha media dos dous primeiros trimestres. Ademais 
valorarase o esforzo e o traballo da seguinte maneira: 

A actitude ante a materia : 1 punto. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Non houbo cambios respecto da programación orixinal. Neste grupo non hai 
alumnos con materias pendentes de 1º de Primaria 

 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Canción enviada, retos musicais. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os traballos especiais enviáronse  vía WhastApp  

Materiais e recursos Vídeo por WhastApp. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Plataforma Educamos, correo electrónico  e vía WhastApp 

Publicidade  
Páxina Web do centro. 
http://viladoarenteiro.com/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Organiza o espazo das súas produccións bidimensionais utilizando conceptos básicos de 

composición, equilibrio e proporción. 
Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que 

configuran a linguaxe visual. 

 

Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis importantes do 

patrimonio cultural e artístico español, especialmente aquelas que foron declaradas 

patrimonio da humanidade. 

 

Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman parte do patrimonio artístico 

e cultural, adquirindo actitudes de respeto e valoración de dito patrimonio. 

Utilizar recursos bibliográficos, dos medios de comunicación e de internet para 

obter información que lle sirva para planificar e organizar os procesos creativos, así 

como para coñecer e intercambiar informacións con outros alumnos. 

 

Organiza e planea o seu propio proceso creativo partindo da idea, recollendo información 

bibliográfica, dos medios de comunicación ou de internet, desenvolvéndoa en bocetos e 

elixindo os que mellor se adecúan ós seus propósitos na obra final, sen empregar 

elementos estereotipados, sendo capaz de compartir con outros alumnos o proceso e o 

produto final obtido. 

 

Imaxinar, debujar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiales. Confecciona obras tridimensionais con diferentes materiais planificando o proceso e elixindo a 

solución máis adecuada ós seus propósitos na súa producción final. 

Utilizar as TIC para obter información, aprender e expresar contidos. Utiliza as TIC para realizar trabajos coa terminoloxía adecuada. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación sistemática, análise das producións do alumnado e valoracións por 
escrito, valoración cualitativa do avance individual. 

 

Instrumentos: 
Traballos individuais,proxectos persoais, presentación de tarefas.. 

 

Cualificación final 

 

A cualificación final será unha media dos dous primeiros trimestres. Ademais 
valorarase o esforzo e o traballo da seguinte maneira: 

 A actitude cara a materia contará 1 punto, a entrega de tarefas suporán 1 
punto. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Non houbo cambios respecto da programación orixinal. Neste grupo non hai 
alumnos con materias pendentes de 1º de Primaria 

 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Fichas de traballo do terceiro trimestre, entregadas aos alumnos. 
Trabllos do día do pai, día da nai.... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Entregáronselles as fichas vía mensaxería. Os traballos especiais enviáronse  
vía WhastApp,as cales terán que remitir escaneadas por correo electrónico 
ou mediante foto por WhastApp.  

Materiais e recursos Videoconferencia por WhastApp. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: CPR PLUR. VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: 2º PRIMARIA 

MATERIA: PLÁSTICA 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Plataforma Educamos, correo electrónico  e vía WhastApp 

Publicidade  
Páxina Web do centro. 
http://viladoarenteiro.com/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as 

emocións de forma positiva. 

▪ VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e 

emprega estratexias sinxelas para transformalos. 

▪ CSC  

▪ CSIEE 

▪ VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas de pensamento 

en voz alta durante o traballo individual. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación 

das súas emocións. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ B2.2. Empregar a aserción. ▪ VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade 

de dereitos e corresponsabilidade entre homes e mulleres. 
▪ VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades 

independentemente do seu sexo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B3.7. Tomar medidas preventivas, valorando a importancia de 

previr accidentes domésticos. 

▪ VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e 

de previr accidentes domésticos. 

▪ CSIEE 

▪ VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas condutas de 

risco sobre a saúde e a calidade de vida. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

 



 
 

   

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

- Observación do traballo diario do alumnado de forma indirecta a 
través da súa titora de 2º de E.P. 

- Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións). 
 

 Instrumentos: 
- Observación indirecta levada a cabo mediante entrevistas 

telefónicas e reunións virtuais por videoconferencia coa titora de 2º 
de E.P. 

- Plataforma de aprendizaxe Educamos: Empregada como ferramenta 
principal de traballo para organizar e propoñer as distintas tarefas. 
Ademais, utilizada para outras cousas que mencionarei no punto 3 
desta adaptación, no apartado de metodoloxía. 
 

Cualificación final 

 

En canto ao aspecto cuantitativo, a cualificación máxima será de 10 puntos. 

Para a obtención da cualificación final de curso farase unha media 
aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

A maiores, valorarase positivamente, podendo subir a nota de ser o caso, 
todo o traballo realizado na derradeira avaliación: a observación indirecta, 
que os rapaces e as rapazas vexan os vídeos explicativos compartidos, a 
mellora de competencias (aprender a aprender, competencia dixital...), o 
esforzo e a vontade. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

  Criterios de avaliación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 
 
 

Criterios de cualificación: Non procede. 
 



 
 
 

   

 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Dende o dezaseis de marzo do presente ano e ata que se rematou o 
segundo trimestre, fixéronse actividades de repaso e reforzo. O 
mesmo se fará ao longo do terceiro trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía a seguir co alumnado sen conectividade: 
Por unha banda, o colexio coa colaboración do Concello do Carballiño 
fai chegar aos domicilios dos alumnos e alumnas material educativo 
diverso mediante unha empresa de reparto. Subminístranse os 
seguintes recursos materiais impresos: libros, cadernos e fotocopias 
de repaso e reforzo. 
Por outra banda, mantense contacto telefónico coas familias do curso 
2º de Educación Primaria. 
 
Metodoloxía a seguir co alumnado con conectividade: 
Uso de distintos recursos tecnolóxicos: 

- Plataforma de aprendizaxe Educamos: Como dixen previamente 
no punto 2 (apartado de instrumentos de avaliación), 
empregada como ferramenta principal de traballo para 
organizar e propoñer as distintas tarefas. Tamén, utilizada para 
facilitarlle calquera outro tipo de material ou recurso a maiores, 
por exemplo: 

 Ligazóns para ver vídeos explicativos sobre contidos do 
temario, consultar páxinas web ou blogs. 

- Flipped Primary e Youtube: Usados para compartir vídeos sobre 
contidos do temario. 

- Para a coordinación entre docentes: Utilizamos chamadas 
telefónicas, WhatsApps, correos electrónicos ou, incluso, 
videoconferencias para facer reunións virtuais con Zoom. 

Materiais e recursos 

Recursos materiais impresos: 
- Libros. 
- Cadernos. 
- Fotocopias de repaso e reforzo. 

 
Recursos tecnolóxicos: 

- Chamadas telefónicas. 
- WhatsApps. 
- Correo electrónico. 
- Plataforma de aprendizaxe Educamos. 
- Ligazóns a páxinas web ou blogs de interese educativo. 
- Flipped Primary. 
- Youtube. 
- A plataforma Zoom para facer reunións virtuais de coordinación 

con compañeiros docentes. 
 



 
 
 

   

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será mediante a plataforma Educamos, aínda que se poderá 
facer por calquera outra vía que se estime oportuna (WhatsApp ou 
correo electrónico).  

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

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B4.1. IDENTIFICAR E DESCRIBIR A AUGA E O 

AIRE COMO RECURSOS FUNDAMENTAIS 

PARA A VIDA, E TOMAR CONCIENCIA DA 

NECESIDADE DO SEU USO RESPONSABLE.  

▪ CNB4.1.1. VALORA E APLICA USOS RESPONSABLES DA AUGA NA CASA. ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CNB4.1.2. REDUCE, REUTILIZA E RECICLA RESIDUOS NA CASA. ▪ CMCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE  

▪ B4.2. REALIZAR EXPERIENCIAS SINXELAS 

PARA ANALIZAR EFECTOS DAS FORZAS 

SOBRE OBXECTOS E MOVEMENTOS 

COTIÁNS.  

▪ CNB4.2.1 REALIZA EXPERIENCIAS SINXELAS SOBRE OS EFECTOS DA APLICACIÓN 

DUNHA FORZA EN SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁN. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CNB4.2.2 ANALIZA OS EFECTOS DAS FORZAS SOBRE OBXECTOS E MOVEMENTOS 

COTIÁNS. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B5.1. OBSERVAR, MANEXAR E CLASIFICAR 

OBXECTOS E APARELLOS SIMPLES 

DOMÉSTICOS E ESCOLARES IDENTIFICANDO 

A SÚA UTILIDADE, AS PARTES QUE OS 

COMPOÑEN E A ENERXÍA QUE EMPREGAN.  

▪ CNB5.1.1. IDENTIFICA E COÑECE A DIVERSIDADE DE MÁQUINAS DO SEU CONTORNO 

E OS BENEFICIOS QUE PRODUCEN NA VIDA COTIÁ.  

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪  CNB5.1.2. COÑECE OS OFICIOS DAS PERSOAS DO SEU CONTORNO E VALORA A 

IMPORTANCIA DE CADA PROFESIÓN, A RESPONSABILIDADE E A CONTRIBUCIÓN 

SOCIAL, EVITANDO ESTEREOTIPOS SEXISTAS. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪  CNB5.1.3. MANEXA OBXECTOS SIMPLES DE USO COTIÁN IDENTIFICANDO AS 

SITUACIÓNS QUE PODEN XERAR RISCO E ESTEREOTIPOS SEXISTAS. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ B5.2. EMPREGAR O ORDENADOR 

IDENTIFICANDO OS COMPOÑENTES BÁSICOS 

E COIDANDO O SEU USO. 

▪ CNB5.2.1. IDENTIFICA E DESCRIBE AS PARTES DUN ORDENADOR DURANTE O SEU 

USO.  

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 
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2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
 Observación indirecta do traballo diario dos rapaces a través 

dos seus pais. 

 Observación de maneira indirecta do traballo semanal dos 

rapaces mediante o discurso das vivencias e experiencias a 

través de videoconferencia. 

 Análise e valoración mediante fichas autoavaliables. 

 Valoración cualitativa do avance individual mediante 

anotacións e puntualizacións. 

 Valoración cuantitativa do avance individual(cualificacións) por 

medio dos datos recibidos do feedback co alumnado. 

Instrumentos:** 
 Observación indirecta dos rapaces mediante 

videoconferencias (reunións virtuais) do curso 2º de Educación 

Primaria utilizando a plataforma Zoom. 

 Observación indirecta mediante entrevistas telefónicas. 

 Grupo de WhatsApp (Cole 2º de primaria),creado de maneira 

excepcional debido as circunstancias que estamos vivindo por 

culpa da pandemia do COVID-19. A súa finalidade é facer 

sinxela a comunicación entre escola e familia durante a etapa 

de confinamento. 

 Plataforma Educamos: Empregada como ferramenta de 

traballo para organizar, propoñer e corrixir as distintas tarefas. 

 Carpeta compartida en One Drive, onde se facilitaron as fichas 

de repaso do 2º trimestre e a onde se seguen mandando as 

correccións das fichas de ampliación. Nesta carpeta poden 

traballar todos os mestres que dan clase neste curso. 
 Avaliación de contidos e competencias a través de fichas 

interactivas creadas ou compartidas. As fichas realízanse de 

maneira online e despois envíanse as respostas á mestra. 

Cualificación 
final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación máxima será de 10 puntos. 

Para a cualificación final do curso farase unha media aritmética das 

notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións.  

Ademais valorarase de maneira positiva todo o traballo realizado na 

derradeira avaliación: as actividades e exercicios, as interaccións 

coas fichas, a observación indirecta, que os alumnos vexan os 

vídeos explicativos elaborados pola mestra e outros compartidos, a 
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*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos 
obxectivos formulados: observación sistemática, análise das producións do alumnado, probas 
específicas, valoracións por escrito, recopilación de materiais... 

 

**ferramentas físicas que empregamos para levar a cabo os anteriores procedementos: 
cuestionarios, formularios, cadernos, exame oral, exame escrito, probas de control, traballos 
individuais ou en grupo, rubricas... 

participación nas videoconferencias programadas, a mellora de 

competencias “aprender a aprender, competencia dixital”, o esforzo 

e a vontade. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: (se non houbo cambios respecto da programación 

orixinal, fágase constar) 

Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desde o dezaseis de marzo ata que rematou o segundo trimestre, 
fixéronse actividades de repaso e reforzo. 
O mesmo ocorreu ao inicio do 3ª trimestre mentres os alumnos non 
recibiron o material nas súas casas. Desde entón, comezamos coas 
actividades de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Metodoloxía co alumnado sen conectividade 

Por unha banda mantense contacto telefónico con todas as 

familias do curso de segundo de Educación Primaria. 

Por outra banda, o colexio coa colaboración do Concello do 

Carballiño fai chegar aos domicilios dos alumnos material 

educativo diverso (libros, cadernos e fotocopias de repaso, reforzo 

ou ampliación). 

 

Metodoloxía a seguir co alumnado con conectividade 

Uso de recursos tecnolóxicos 

 Creación dos meus propios vídeos explicativos. Durante as 

gravacións comparto pantalla cos correspondentes libros 

dixitais. A continuación, son subidos ao meu canal de Youtube 

e difundidos a través do meu propio blog (onde tamén 

comparto material doutras persoas). 

Ao mesmo tempo sóbense as correccións das tarefas en 

formato PDF (fotocopiables) a plataforma Educamos mediante 

unha carpeta compartida en One Drive. 

Coido que esta maneira de explicar de forma virtual é a mellor 

opción para traballar con rapaces destas idades, xa que non 

implica unha obriga diaria para conectarse a unha hora 

determinada en directo como ocorre coas videoconferencias. 

Neste caso os cativos poden ver os vídeos a calquera hora do 

día, paralos ou repetilos. 

Penso que é unha iniciativa moi atractiva e motívante para 

eles. 

 FlippedPrimary e Youtube: para compartir vídeos explicativos 

sobre contidos do temario. 

 E-vocación de Santillana: consulta de libros dixitais e demais 

material para o profesorado e o alumnado. 

 A plataforma Zoom: para realizar videoconferencias semanais 

co grupo de segundo de Educación Primaria. Desta maneira 

levo a cabo un mellor seguimento do traballo dos rapaces 
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resolvendo dúbidas e temos a posibilidade de vernos para 

compartir sentimentos, ideas e experiencias. 

 Grupo WhatsApp de clase de 2º de primaria: converteuse nun 

recurso importante para o apoio emocional de todos os 

membros a través do envío de debuxos, felicitacións de 

aniversarios 

 Correo electrónico: Utilizado para achegar información sobre 

distintos temas de interese. 

Aspecto Educativo: Recomendación de aplicacións como 

Educlan, unha ferramenta educativa nos medios dixitais de 

Clan (web, apps e televisión). 

Enlaces mediante os cales os rapaces tiveron a oportunidade 

de ver cómics de Asterix e Obelix o día do libro. 

Aspecto Emocional: Contidos e consellos vinculados co estudo dos 

fillos no fogar. 

 Plataforma Educamos: Como sinalei no apartado de 

instrumentos de avaliación empregada como ferramenta de 

traballo para organizar, propoñer e corrixir distintas tarefas. 

 Carpeta compartida en One Drive, onde teñen acceso todos 

os mestres que traballan con este grupo de rapaces. 

Carpeta tamén utilizada para facilitarlle calquera outro tipo de 

material ou recurso a maiores, por exemplo: Fichas en formato 

PDF (fotocopiables) con actividades para resolver ou con 

correccións. 

 Para a coordinación entre docentes tamén utilizamos 
chamadas telefónicas, whatsApps, correos electrónicos ou 
mesmo videoconferencias para reunións virtuais con Zoom. 

Materiais e 
recursos 

Recursos impresos: 

 Libros 

 Cadernos 

 Fotocopias de repaso, reforzo ou ampliación 

Recursos tecnolóxicos: 

 Blog de aula.-http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/ 

 Canal Youtube.- 

https://www.youtube.com/channel/UCtr32sCjBr9noaWI8oBF4cQ 

Creación dos meus propios vídeos explicativos nas diferentes 

materias que logo subo o meu blog. 

 Fichas  Autocorrexibles 

 Fichas PDF 

http://unhamestradeprimaria.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtr32sCjBr9noaWI8oBF4cQ
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 Entrevistas cos pais mediante chamadas telefónicas. 

 WhatsApps tanto privados como de grupo. 

 Correo electrónico. 

 Plataforma Educamos. Carpeta compartida. 

 Fichas interactivas(LiveworKsheets.com). 

 Ligazóns a páxinas web ou blogs de interese educativo. 

 E-vocación de Santillana. 

 FlippedPrimary. 

 A plataforma Zoom para realizar videoconferencias semanais 

co grupo-clase 2º de Educación Primaria, pero tamén para 

facer reunións virtuais de coordinación con compañeiros 

docentes. 
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4. Información e publicidade. 

 

 

 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será mediante a plataforma Educamos, aínda que se 
poderá facer por calquera outra vía que se estime oportuna 
(whatsApp ou correo electrónico). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


