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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
6º EDUCACIÓN PRIMARIA
CIENCIAS DA NATUREZA
Criterios de avaliación
B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización
das funcións vitais do corpo humano e establecer algunhas relacións
fundamentais entre elas e determinados hábitos de saúde.
B2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización
das funcións vitais do ser humano.
B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos,
aparellos e sistemas: identificando as principais características e funcións.
B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo
ás súas características e tipos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

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

CMCCT

CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos
respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais
funcións.
CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos,
órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e funcións
de cada un deles.

CMCCT, CCL

CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos:


Reino animal.



Reino das plantas.



Reino dos fungos.

Outros reinos.
CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.
B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno
mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas
fontes de información e presentando os resultados en diferentes soportes,
mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara
aos seres vivos.

B4.1. Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz,
a transmisión da corrente eléctrica, os cambios de estado e as reaccións
químicas: a combustión, a oxidación e a fermentación

CCL, CMCCT
CMCCT

CMCCT, CCL

CNB3.3.1. Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas
alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.

CMCT, CCL

CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque,
litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan.
CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais características das
diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e
química.

CMCCT, CCL

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 18

CMCCT, CCL

CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA MILAGROSA
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

B5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos

CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das
máquinas.

CMCCT, CCL

CIENCIAS SOCIAIS
Criterios de avaliación
B1.2. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos
sobre Ciencias sociais.
B1.4. Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que
supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter social,
xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto
individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo.
B2.1. Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios,
interpretando a súa escala e signos convencionais
B2.2. Identificar os elementos que inflúen no clima, explic ando como
actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o
determinan.
B2.3. Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que
o compoñen e as características dos principais paisaxes de España e de
Europa.
B2.4. Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus
climas e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa.
B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o
clima e o cambio climático.
B3.1. Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando
algunhas vantaxes derivadas do feito de formar parte da Unión Europea.

B3.4. Describir os movementos migratorios da poboación galega e de
España explicando o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de
emigrantes ao noso país e identificar os problemas actuais da poboación.
B3.5. Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores
económicos, describir as características destes recoñecendo as principais
actividades económicas de España e Europa.
B4.1. Explicar as características de cada tempo histórico e certos
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da
historia.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

CSB1.2.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs,
redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas
tratados.
CSB1.4.1. Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que
supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social
e histórico.

CD, CAA ,CCL, CMCCT,
CSC

CSB2.1.1. Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os
planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos
convencionais máis usuais que poden aparecer nel.
CSB2.2.1. Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o
determinan

CMCCT, CAA

CSB2.3.1. Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características
dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa diversidade.

CMCCT, CCL, CSC

CSB2.4.1. Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas
e o seu clima.
CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as
actuacións responsables para frealo

CMCCT

CSB3.1.1. Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos
e económicos e localiza nun mapa os países membros e as súas capitais.
CSB3.1.2. Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na
Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o
mercado único e a zona euro.
CSB3.4.1. Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de
emigrantes ao noso país

CSC, CAA

CSB3.5.1. Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas
actividades no grupo ao que pertencen.

CSC, CMTC

CSB4.1.1. Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e
data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios e finais
nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha delas.

CSC, CAA,CCEC, CCL
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CAA, CD, CSIEE, CSC,
CCL, CMCCT

CMCCT, CCL

CSC, CMCCT,CAA,
CCL

SC, CCEC, CCL
CSC, CCEC, CCL
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B4.2. Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade
para ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos
relevantes.

CSB4.2.1. Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do
pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os
acontecementos.

CSC
CMCCT, CAA, CCEC

B4.3. Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os
procesos e acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, máis
relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global da
súa evolución.

CSB4.3.1. Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das
distintas idades da historia en España.

CMCCT, CSC, CCEC

CSB4.3.2. Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da
historia de España describindo as principais características de cada unha delas.
CSB4.3.3. Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social
de España das distintas épocas históricas estudadas.
CSB4.3.5. Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. XIX
e XX e que determinan a nosa historia contemporánea.

CMCCT,CSC, CCEC
CSC, CCEC, CAA
CSC, CCEC CAA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA – LINGUA GALEGA E LITERATURA
Criterios de avaliación
B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, organizar
o discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos demais

B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu
contexto de uso

B1.8. Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: atendendo á forma
da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios,
prescritivos e persuasivos).

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

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección.

CCL, CAA

LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais.
LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas
para as diferentes funcións da linguaxe.
LCB1.6.1. Identifica o tema do texto
LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto
LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias.
LCB1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas correspondentes á
comprensión literal, interpretativa e crítica do texto, e infire o sentido de elementos
non explícitos nos textos orais.

CL CAA, CSC

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva.

CCL,CD, CAA, SC

LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada.
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B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas
principais e secundarias nos distintos tipos de textos.
B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo
eficiente e responsable para a procura e tratamento da información.
B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta a unha planificación
sistemática de mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura.
B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas
coidando a caligrafía, orde e presentación.
B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado
das palabras e campos semánticos), así coma as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos.

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar
na aprendizaxe.
B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e
recoñecer e interpretar algúns recursos da linguaxe literaria (metáforas,
personificacións, hipérboles e xogos de palabras), e diferenciar as
principais convencións formais dos xéneros.
B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en
verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas,
cancións, e fragmentos teatrais.

LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos.

CCL

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información.

CCL, CD, CAA

LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura
de diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre
os textos lidos.
LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con
claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando as
normas gramaticais e ortográficas.
LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua:
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións.

CCL,CA, CSIE, CCEC

LCB4.1.2. Conxuga todos os tempos simples e compostos nas formas persoais e
non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos.
LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.
LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e
homónimas
LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras
derivadas.
LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.
LCB4.3.1. Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en diferentes
soportes e úsaos para buscar o significado de calquera palabra (derivadas e
sinónimas).
LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na
expresión oral e escrita
LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras
dun texto.
LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.
LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da
aprendizaxe.
LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual

CCL

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas
LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos,
sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións.

CCL, CCEC
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CCL, CAA
CCL

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL, CAA
CCL
CCL
CCL
CCL, CD, CAA
CCL, CCEC

CCL, CAA, CSIEE
CCEC

CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA MILAGROSA
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATEMÁTICAS
Criterios de avaliación
B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións
descoñecidas.
B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados,
distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais
ata as milésimas).
B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en
situacións da vida cotiá.

B2.4. Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e
os diferentes procedementos que se usan segundo a natureza do
cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo,
estimación e calculadora).
B2.6. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións,
aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación,
calculadora), usando o máis adecuado

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para
interpretar e intercambiar información e resolver problemas en contextos
da vida cotiá.
B2.8. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos,
valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares.
MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos
apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

CMCT, CAA, CSIEE

MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais.

CMCT

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula
fraccións equivalentes.

CMCT

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis
próxima.

CMCT

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

CMCT

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.
MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.

CMCT

MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o
produto dunha fracción por un número.
MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais.

CMCT

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.

CMCT

MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes.

CMCT

MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do
dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida diaria
MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais
e fraccións).

CMCT, CAA

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 18

CMCT, CAA, CCL

CMCT

CMCT

CMCT, CAA

CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA MILAGROSA
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da
vida cotiá.
B2.9. 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.
B3.2. Operar con diferentes medidas

B3.5. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con
medidas angulares.
B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo,
perpendicularidade, simetría, xeometría, perímetro e superficie para
describir e comprender situacións da vida cotiá.

B4.2 Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio e rombo.
B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de
datos relativos ao contorno inmediato.
B5.3. Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado
(posible, imposible, seguro, máis ou menos probable) de situacións
sinxelas nas que interveña o azar e comprobar o dito resultado.

MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd.

CMCT

MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas:
revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e
interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo.

CMCT, CAA, CCL,
CSIEE

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

CMCT

MTB3.5.1. Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

CMC, CAA

MTB4.1.1. Identifica e representa posicións relativas de rectas e circunferencias.

CMCT

MTB4.1.2. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos,
adxacentes, opostos polo vértice…
MTB4.2.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos,
identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos.
MTB5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de
centralización: a media aritmética, a moda e o rango.
MTB5.3.1. Identifica situacións de carácter aleatorio.

CMCT

CMCT
CMCT

CMCT
CMCT, CAA
CMCT

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)
Criterios de avaliación
B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos
principais en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con
estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade
e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre
temas habituais e concretos relacionados coas propias experiencias,
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou relativos a

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións,
indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, prezos, horarios,
nunha estación ou nuns grandes almacéns).
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áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, público e educativo,
sempre que as condicións acústicas sexan boas e non distorsionen a
mensaxe, que se poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual.
B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos
principais do texto.
B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da información contida no texto
para facerse unha idea dos significados probables de palabras e
expresións que se descoñecen.

PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións,
indicacións, peticións, avisos).

CCL, CAA

PLEB1.5. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que
participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a
familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un lugar.
PLEB1.6. Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben
estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese (por exemplo, música,
deporte etc.), a condición de que conte con imaxes e ilustracións e se fale de
maneira lenta e clara.

CCL, CAA

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

CCL , CAA

CSC

CSC
CAA

B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
básicos e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais
relacionados con estes.
B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi
breves que requiran un intercambio directo de información en áreas de
necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares (un mesmo, a
contorna inmediata, persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e
opinións), nun rexistro neutro ou informal, utilizando expresións e frases
sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con
conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi
clara, sexan evidentes as pausas e titubeos e sexa necesaria a repetición,
a paráfrase e a cooperación da persoa interlocutora para manter a
comunicación.
B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos
orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e.,
fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou apoiando
con xestos o que se quere expresar.
B2.3. Articular, de maneira polo xeral comprensible pero con evidente
influencia da primeira ou outras linguas, un repertorio moi limitado de
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, adaptándoos
á función comunicativa que se quere levar a cabo.
B2.4. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que
resulten evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as vacilacións, as
repeticións e as pausas para organizar, corrixir ou reformular o que se
quere dicir.
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B2.5. 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 conversa.
B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información
específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, moi
breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de alta frecuencia, e nos
que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, cotiáns ou de
necesidade inmediata, a condición de que se poida reler o que non se
entendeu, que se poida consultar un dicionario e conte con apoio visual e
contextual.
B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos
principais do texto.
B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os significados
probables de palabras e expresións que se descoñecen.
B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e
sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou
informal, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas
básicas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da
súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en
situacións familiares e predicibles.
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos
moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi usuais para
realizar as funcións comunicativas que se perseguen.
B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para
escribir con razoable corrección palabras ou frases curtas que se utilizan
normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía
totalmente normalizada.

PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas,
letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, museos,
colexios, e outros servizos e lugares públicos.
PLEB3.2. Comprende información esencial e localiza información específica en
material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de prezos,
anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, programas culturais ou
de eventos etc.
PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e
tarxetas) breve e sinxela que trate sobre temas familiares como, por exemplo, un
mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un lugar, a
indicación da hora e o lugar dunha cita etc.
PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica
os e as personaxes principais, a condición de que a imaxe e a acción conduzan
gran parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.).

CCL, CAA

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

CCL, CD, CAA

PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas,
postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha
invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata
(familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai
preguntas relativas a estes temas.

CCL, CD, CAA, CSC

PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que
participa que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a
familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar.

CCL, CAA, CSC

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar actividades
predeseñadas polo persoal docente.
B4.8. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de aula e outros
materiais de consulta para a elaboración de textos, respectando as súas
normas de funcionamento.
B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos,
concretos e significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades
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ou celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións
interpersoais (familiares, de amizade ou escolares), comportamento
(xestos habituais, uso da voz ou contacto físico) e convencións sociais
(normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a
unha comprensión adecuada do texto.
B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos,
concretos e significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre
estes a unha produción oral e escrita adecuada ao contexto, respectando
as convencións comunicativas máis elementais.
B5.3. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (p.
e. unha demanda de información, unha orde, ou un ofrecemento) e un
repertorio limitado dos seus expoñentes máis habituais, así como os
patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os
puntos dunha narración esquemática, inicio e peche dunha carta, ou os
puntos dunha descrición esquemática).

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. médica nomeando partes do corpo para
indicar o que lle doe.

CCL, CSC

PLEB5.5. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de
producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.

CCL, CAA

B5.4. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas
sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura
interrogativa para demandar información).
B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito de alta
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos
relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses.
B5.7. Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. e. unha
felicitación, un intercambio de información, ou un ofrecemento), utilizando
un repertorio limitado dos seus expoñentes máis frecuentes e de patróns
discursivos básicos (p. e. saúdos).
B5.8. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou
grupos de palabras con conectores básicos como “e”, entón”, “pero”,
“porque”), aínda que se sigan cometendo erros básicos de maneira
sistemática en, p. e., tempos verbais ou na concordancia.
B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico, tanto oral como
escrito, de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e
concretos relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades.
B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais
ou simuladas en contextos menos dirixidos.
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B5.11. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a
través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións
artísticas (horarios, hábitos, festividades…).
B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou
na súa contorna máis próxima.
B5.14. Valorar as linguas como un instrumento de comunicación, para
aprender e acercarse a outras culturas, que hai diversidade de linguas e
mostra respecto por todas.

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

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.

CSC, CAA, CSIEE

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

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

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora
da copetencia motriz.

CSIEE, CAA, CCEC

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo
problemas motores con espontaneidade e creatividade.
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.
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EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das
competicións con deportividade
EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos
habituais e non habituais.
B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das
demais persoas, mostrando unha actitude reflexiva e crítica.

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de
competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

CSC, CAA, CSIEE

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que
comportan as aprendizaxes de novas habilidades.
B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de
forma eficaz.

EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización aos
parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural
EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de
contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa
realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.
EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos
(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, aplicando correctamente os
xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.

CSC, CCE, CAA, CSIEE

EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes
corporais e os dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros
espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.
EFB3.1.6. Realiza e propón actividades físicas e xogos no medio natural ou en
contornos non habituais, adaptando as habilidades motrices á diversidade e
incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades.
B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma
estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas.
B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades artístico-expresivas.
B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e
os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha
actitude responsable cara a un mesmo.

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os
recursos expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos.
EFB4.2.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
para a mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades artísticoexpresivas.
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.
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EFB5.1.1. Interésase por mellorar as capacidades físicas.
EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física
(horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).
EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os
prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol,
tabaco e outras substancias.
EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na
práctica da actividade física, recoñecendo a súa importancia para saúde.
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a
súa función preventiva.
B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e
dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

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

CAA, CSC, CMCCT

EFB5.2.2. Identifica a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas
intensidades de esforzo.
EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade.
EFB5.2.4. Identifica o seu nivel comparando os resultados obtidos en probas de
valoración das capacidades físicas e coordinativas cos valores correspondentes á
súa idade

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

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

CCL, CAA, CSC,
CMCCT

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

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

CAA, CSIEE, CSC

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

EFB6.2.1. Expón as diferenzas, características e/ou relacións entre xogos
populares, deportes colectivos, deportes individuais e actividades natureza.

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un
obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais.
CCL, CCEE, CAA, CSC

EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes
tradicionais de Galicia.
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EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia
respectando os principios e regras específicas destes.
B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas.

EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa
nos exercicios.

CMCCT, CCL, CSC,
CAA

EFB6.3.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
para a mellora das habilidades motrices.
EFB6.3.3. Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos
estratexias de cooperación e de oposición.
EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos
que sobre o aparello locomotor se desenvolven na área de Ciencias da natureza.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA E MUSICAL)
Criterios de avaliación
B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, que
expresen o respecto e a riqueza das achegas que ofrecen as
manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou musicais), apreciando as
texturas, as formas, as liñas, as medidas e as cores
B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación da arte e as
imaxes fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos,
comprendendo de maneira crítica o significado e a función social, con
capacidade para elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos
adquiridos.

B1.3. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito
responsable para a busca, creación e difusión de imaxes fixas e en
movemento.
B2.1. Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do
proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a
expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo as
máis axeitadas para a realización da obra prevista.
B2.3. Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman
parte do patrimonio artístico e cultural, e adquirir unha actitude de respecto
e valoración dese patrimonio.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades e características das obras
artísticas seguindo un protocolo.

CCL, CCEC, CSC

EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada imaxes
fixas atendendo ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos (puntos, rectas,
planos, cores, luz e función).
EPB1.2.2 Coñece a evolución da fotografía desde o branco e negro á cor, do
formato de papel ao dixital, e valora as posibilidades que trae consigo a fotografía.

CCEC, CCL

EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora imaxes e textos,
seguindo o patrón do cómic.

CCEC, CAA

EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes propias
ou alleas, e respecta a propiedade intelectual de cada persoa..

CSC, CD

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas para as
súas creacións, manexando os materiais e instrumentos de forma adecuada,
coidando o material e o espazo de uso.

CCEC, CAA

EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis
importantes do patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente aquelas que
foron declaradas Patrimonio da Humanidade.

CSC, CCEC
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B2.5. Realizar producións plásticas, participando con interese e aplicación
no traballo individual ou de forma cooperativa, respectando os materiais,
os utensilios e os espazos, desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, e
apreciando a correcta e precisa realización dos exercicios e das
actividades, a orde e a limpeza, o respecto polas normas, as regras e
os/as compañeiros/as.
B3.1. Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o
alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na área de
matemáticas coa súa aplicación gráfica.

EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os instrumentos
máis axeitados para conseguir unha finalidade determinada.

CCEC, CAA

EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo ou
pola docente.

CCEC, CMCCT, CSIEE

EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e constrúe os polígonos elementais, apreciando as
súas diferenzas e similitudes.

CMCET, CCEC

B3.2. Iniciarse no coñecemento e no manexo dos instrumentos e dos
materiais propios do debuxo técnico, e empregalo adecuadamente.

EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos instrumentos de
debuxo, e valora a precisión dos resultados.

CCEC, CAA

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, de
maneira que sirvan como marco de referencia para creacións propias.
B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os
elementos que as compoñen.

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural
e social, utilizando un vocabulario preciso.
EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade para
emitir unha valoración destas.
EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e
representacións musicais.

CCEC, CCL, CAA

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.
EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e
culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento

CCEC

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no
traballo individual e colectivo.
EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta
danzas.
EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna
dunha obra musical e supón unha orde espacial e temporal.
EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas.

CSC

B1.3. Coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas,
para valorar o patrimonio musical, valorando a importancia do seu
mantemento e da súa difusión, e do respecto co que deben afrontar as
audicións e as representacións.
B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos
musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en grupo,
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, asumindo a
responsabilidade na interpretación en grupo e respectando tanto as
achegas das demais persoas como a persoa que asuma a dirección.
B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión
corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa
interpretación como unha forma de interacción social.

CMCCT

CCEC, CAA, CCL
CSC, CCEC

CAA, CCEC

CCEC
CAA, CCEC
CSC

RELIXIÓN
Criterios de avaliación
B1.4 Recoñecer que a relación con Deus fai á persoa máis humana.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

1.4.1 Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o f e i t o
relixioso foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a
convivencia, o progreso e a paz.
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B2.1 Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia.

CCL, CSC

obstáculos externos para realizar a vontade de Deus.

2.1.1 Identifica e valora expresións recollidas nos libros sapienciais que
enriquecen e melloran á persoa.
3.2.1 Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer ao Pai
con situacións que viven os seres humanos.

B4.2 Identificar os resgos do tempo litúrxico da Pascua.

4.2.1 Sinala e explica los principais signos pascuais.

CCL, CSC

B4.3 Recoñecer e valorar o cambio de vida xerado polo encontro co
Resucitado.

4.3.1 Selecciona testemuñas de cristiáns e xustifica o cambio xerado polo
encontro co Resucitado.

CCL, CSC

B3.1 Esforzarse por comprender que Xesús ten que vencer
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedemento:
-Revisión dos traballos escritos, escaneados ou fotografados e dos vídeos e
audios que elabora o alumnado e envían ao correo electrónico do
profesorado e ás plataformas dixitais de Aula Planet, Liveworksheets, Little
Bridge e Fiction Express
-Conversas, telefónicas ou mediante videoconferencias, co alumnado e
coas familias.
Instrumentos:
-Correo electrónico
-Plataforma de videoconferencias CISCO WEBEX
-Teléfono
-Plataformas dixitais: Aula Planeta, Liveworksheets, Little Bridge e Fiction
Expres.

Cualificación final

Alumnado de
materia pendente

Teranse en conta á alza os resultados da 1ª e da 2ª avaliación e a
valoración do interese, actitude e actividades presentadas na 3ª avaliación.
Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con materias pendentes porque se establece como
criterio de que se ten superado no curso actual esas materias é dado por
feito que ten superadas as do ano anterior.
Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

As actividades para toda a semana son enviadas por correo electrónico
ou TokApp. Son actividades de repaso, reforzo e de ampliación.
En cada entrega hai:
-actividades para copiar e facer na libreta
-traballos de investigación de sociais ou naturais
-actividades nas plataformas dixitais
-actividades manipulativas e xogos para facer en familia.
-Envíanse, os luns a primeira hora, por correo electrónico e TokApp, a
todo o alumnado, a proposta de traballo a realizar durante a semana.
-Cando algunha actividade requira dunha explicación do mestre
envíase un correo electrónico ou un vídeo con dita explicación e tamén
se é preciso, realizarase unha conexión medirante Webex.
-O alumnado e as familias contactan cos mestres, a través do correo
electrónico, teléfono, Tokapp cando teñen algunha dúbida, e estes
resolven de distintos xeitos, dependendo da natureza da pregunta ou
da capacidade de conectividade do neno/a, gravando un vídeo, falando
co neno/a ou familias, mandando un documento aclarativo, facendo
unha vídeo chamada...
-Co alumnado sen internet o contacto, envío e corrección de tarefas e
explicacións faise a través do TokApp.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos
-

Internet propia
Correo electrónico
Teléfono
CISCO WEBEX
Plataformas dixitais: Aula Planeta, Liveworksheets, Little Bridge,
Fiction Express.
Fichas e actividades elaboradas polos mestres.

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

-Envío de actividades: por correo electrónico e TokApp
-Videoconferencia
-Sempre que se requira, tanto por parte do mestre como do alumnado,
para explicacións, dúbidas, corrección e revisión de traballos:
chamadas de teléfono, videoconferencia ou correo electrónico.
Publicación na páxina web do centro.
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