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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: 

1.1- Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 MT-B1.2-Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo matemático ben feito.  MTB1.2.1-Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e ordenado no caderno e 

en calquera aspecto que se vaia traballar na área de Matemáticas. [CMCT CAA] 

MT-B2.1-Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados.  2o-MTB2.1.1-Le, escribe e ordena números ata o 499. [CMCT CCL] 
2o-MTB2.1.2-Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. [CMCT CAA] 
2o-MTB2.1.3-Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes [CMCT CAA] 

 MT-B2.3-Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído 
o cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 

2o-MTB2.3.1-. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas 
contextualizados. [CMCT CAA] 
2o-MTB2.3.3-Resolve operacións con cálculo mental. [CMCT CAA] 

 MT-B2.4-Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos. 

 2o-MTB2.4.1-Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. [CMCT CAA] 

 MT-B3.4-Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións, utilizándoas 
para resolver problemas da vida diaria. 

 2o-MTB3.4.1-Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos) [CMCT] 

 MT-B3.6-Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 

 2o-MTB3.6.1-Resolve problemas sinxelos de medida. [CMCT CAA] 
2o-MTB3.6.2-Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións 
utilizadas e as unidades dos resultados. [CMCT CAA CSIEE] 

 MT-B4.2-Nomear un polígono segundo o seu número de lados. 
 
 
 
 

 2o-MTB4.2.1-Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. [CMCT CAA] 
 MT-B4.3-Discriminar prismas, pirámides, conos, cilindros e esferas.  2o-MTB4.3.1-Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do entorno inmediato. [CMCT 

CAA] 
  

  

  

  

  

  

  

 



 

2.- Avaliación e cualificación: 
 

2.1- Matemáticas 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: Valoración do nivel de comunicación, tarefas,  exercicios, actividades e 
propostas  recibidas por medios electrónicos e telemáticos. 

Instrumentos: Revisión das tarefas realizadas que enviará o alumnado, ben en formato de 
audio, vídeo ou foto e nivel de contacto co/coa alumnx e a súa familia. 

 

Cualificación final A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



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

Actividades  Actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados no primeiro e segundo 
trimestre. 
 Actividades de ampliación, pero só naqueles contidos que se relacionan con aspectos 
traballados previamente en cursos anteriores ou avaliacións anteriores. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Faise uso de medios electrónicos e telemáticos, principalmente guasap,  para o envío 
ás familias de tarefas integradas, diferentes actividades e titoriais ou recursos 
dispoñibles en internet. 
 Aquelas familias das que se tivo constancia de que non dispoñían de conexión a 
internet, mándanselle as tarefas imprimidas a través do concello. 

Materiais e recursos  Video chamadas, chamadas, titoriais, actividades escritas en formato foto, combinadas 
con material de apoio visual,  vídeos resumo dos contidos traballados, clips, cancións, 
páxinas web de interese, blog do cole e xogos relacionados cos temas que estamos 
traballando. 

 
 
 



 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 O alumnado será informado a través de diferentes plataformas e 
procedementos: Guasap, video chamadas, chamadas, blog do colexio, 
titoriais, fotos e tokapp. 

Publicidade Esta adaptación da programación será exposta no blog do CEIP O Areal 
www.ceipoareal.wordpress.com 

 

http://www.ceipoareal.wordpress.com/


 
 

 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: 

1.2 – Lingua castelá 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 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). 

   

  Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema.2o-LCB1.5.1-Comprende, de forma global, 
a información xeral dun texto oral sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar 
e social. [CCL CAA] 
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] 

  Valorar os medios de comunicación social como instrumento de comunicación.   Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter información. 

 Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís.  Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación dramática. 

Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter infantil. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados 

á súa idade. [CCL] 

2o-LCB2.1.2-Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil. [CCL] 

Interpretación de diferentes gráficos: de barras, de barras dobres, de pictogramas e estatísticas. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns recursos de representación gráfica: 
táboas de datos, bloques de barras, diagramas, pictogramas… 

  Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos (descritivos, 
narrativos, dialogados) e intencións comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, 
aplicando 
as regras ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

 Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito escolar e 

social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa)e respectando as normas gramaticais 
e 

ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, instrucións, receitas, textos literarios 

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

Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. [CCL] 

Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. [CCL] 
  Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de lecer persoal. 

 Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e 
como recurso de lecer persoal. 

  

  

  

  



 

2.- Avaliación e cualificación: 
 

1.2-  Lingua castelá 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: Valoración do nivel de comunicación, tarefas,  exercicios, actividades e 
propostas  recibidas por medios electrónicos e telemáticos. 

Instrumentos: Revisión das tarefas realizadas que enviará o alumnado, ben en formato de 
audio, vídeo ou foto e nivel de contacto co/coa alumnx e a súa familia. 

 

Cualificación final A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



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

Actividades  Actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados no primeiro e segundo 
trimestre. 
 Actividades de ampliación, pero só naqueles contidos que se relacionan con aspectos 
traballados previamente en cursos anteriores ou na primeira e segunda avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Faise uso de medios electrónicos e telemáticos, principalmente guasap,  para o envío 
ás familias de tarefas integradas, diferentes actividades e titoriais ou recursos 
dispoñibles en internet. 
 Aquelas familias das que se tivo constancia de que non dispoñían de conexión a 
internet, mándanselle as tarefas imprimidas a través do concello. 

Materiais e recursos  Video chamadas, chamadas, titoriais, actividades escritas en formato foto, combinadas 
con material de apoio visual,  vídeos resumo dos contidos traballados, clips, cancións, 
páxinas web de interese, blog do cole e xogos relacionados cos temas que estamos 
traballando. 
 

 



1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

1.4- Ciencias Naturais

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia.

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compa-
ñeiros/as, o material e as normas de convivencia.

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade.  CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros ser

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais e plantas para
adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno.

 CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno.

B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais para a vida, e to-
mar conciencia da necesidade do seu uso responsable.

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes 
soportes.

 B3.2. Observar e rexistrar, de maneira elemental e en equipo, algún ser vivo no seu 
medio natural ou na aula e comunicar de xeito oral e escrito os resultados, empregando 
diferentes soportes.

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do seu 
contorno adoptando hábitos de respecto.

 



2.- Avaliación e cuali cación:

2.4- Ciencias Naturais

Avaliación

Procedementos: Valoración do nivel de comunicación, tarefas,  exercicios, ac2vidades e 
propostas  recibidas por medios electrónicos e telemá2cos.

Instrumentos: Revisión das tarefas realizadas que enviará o alumnado, ben en formato de 
audio, vídeo ou foto e nivel de contacto co/coa alumnx e a súa familia. 

Cuali cación  nal
A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre 

 (Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Ac$vidades  Ac2vidades de repaso e reforzo dos con2dos traballados no primeiro e segundo 
trimestre.
 Ac2vidades de ampliación, pero só naqueles con2dos que se relacionan con aspectos 
traballados previamente en cursos ou avaliacións anteriores. 

Metodoloxía

(alumnado con

conec$vidade e sen

conec$vidade)

 Faise uso de medios electrónicos e telemá2cos, principalmente guasap,  para o envío 
ás familias de tarefas integradas, diferentes ac2vidades e 2toriais ou recursos 
dispoñibles en internet.
 Aquelas familias das que se 2vo constancia de que non dispoñían de conexión a 
internet, mándanselle as tarefas imprimidas a través do concello.

Materiais e recursos  Video chamadas, chamadas, 2toriais, ac2vidades escritas en formato foto, 
combinadas con material de apoio visual,  vídeos resumo dos con2dos traballados, 
clips, cancións, páxinas web de interese, blog do cole e xogos relacionados cos temas 
que estamos traballando.



4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

 O alumnado será informado a través de diferentes plataformas e 
procedementos: Guasap, video chamadas, chamadas, blog do colexio, 
2toriais, fotos e tokapp.

Publicidade Esta adaptación da programación será exposta no blog do CEIP O Areal 
www.ceipoareal.wordpress.com 

http://www.ceipoareal.wordpress.com/


1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

1.5- Ciencias sociais

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1.2.Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e
tolerancia ante as achegas alleas

 1.2.1 - Par2cipa en ac2vidades individuais e de grupo adoitando un
comportamento responsable, constru2vo e solidario, valorando o
esforzo e o coidado do material.

 2.2. Observar e localizar nun mapa os lugares nos que hai auga
dis2nguindo entre zonas de auga doce e salgada.

 2.2.1 - Iden2;ca os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a 
auga doce e salgada no
territorio.

2.5. Iden2;car as diferenzas entre paisaxe natural e urbana,analizando en
grupo as consecuencias que a intervención humana provocan a
conservación da paisaxe
natural e de;nindo algunhas medidas para a conservación desta.

2.5.3 - Coñece e leva á prac2ca accións posi2vas para a protección
do medio natural.

3.5.Recoñecer algunha das manifestacións culturais e obras mais
representa2vas da comarca e da comunidade, valorar a súa diversidade e
contribuír á súa conservación.

3.5.1 - Explica oralmente algunhas festas, costumes,
folclore,..propias da escola, da cidade, da comunidade así como
algunha obra que sexa moi representa2va na contorna próxima.

4.3. Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os cambios
producidos polo paso do tempo na evolución do obxectos, persoas, feitos
ou acontecementos sobre os que se inves2gou.

 4.3.2 - Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na
súa contorna ou outros feitos próximos expresándoos con criterios
temporais.

 



2.- Avaliación e cuali?cación:

2.5- Ciencias Sociais

Avaliación

Procedementos: Valoración do nivel de comunicación, tarefas,  exercicios, ac2vidades e 
propostas  recibidas por medios electrónicos e telemá2cos.

Instrumentos: Revisión das tarefas realizadas que enviará o alumnado, ben en formato de 
audio, vídeo ou foto e nivel de contacto co/coa alumnx e a súa familia. 

Cuali?cación ?nal

A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre 

 (Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Ac$vidades  Ac2vidades de repaso e reforzo dos con2dos traballados no primeiro e segundo 
trimestre.
 Ac2vidades de ampliación, pero só naqueles con2dos que se relacionan con aspectos 
traballados previamente en cursos ou avaliacións anteriores.

Metodoloxía

(alumnado con

conec$vidade e sen

conec$vidade)

 Faise uso de medios electrónicos e telemá2cos, principalmente guasap,  para o envío 
ás familias de tarefas integradas, diferentes ac2vidades e 2toriais ou recursos 
dispoñibles en internet.
 Aquelas familias das que se 2vo constancia de que non dispoñían de conexión a 
internet, mándanselle as tarefas imprimidas a través do concello.

Materiais e recursos  Video chamadas, chamadas, 2toriais, ac2vidades escritas en formato foto, 
combinadas con material de apoio visual,  vídeos resumo dos con2dos traballados, 
clips, cancións, páxinas web de interese, blog do cole e xogos relacionados cos temas 
que estamos traballando.



4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

 O alumnado será informado a través de diferentes plataformas e 
procedementos: Guasap, video chamadas, chamadas, blog do colexio, 
2toriais, fotos e tokapp.

Publicidade Esta adaptación da programación será exposta no blog do CEIP O Areal 
www.ceipoareal.wordpress.com 

http://www.ceipoareal.wordpress.com/


 
 

 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: 

 

1.6.- Área Lingua Estranxeira. Inglés 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Expresar brevemente descripcións dos rasgos dunha persoa.  Usa o verbo “have got” en combinación con adxectivos e partes da cara para 
describir certas características físicas dunha persoa. 

Indicar a presenza ou non de animais.  Usa a estrutura “can / can’t see” para indicar se podemos ou non ver certos 
animais nunha paisaxe. 

 Coñecer volabulario sobre as prendas de vestir, a familia, as partes da 
cara e os animais domésticos. 

 É capaz de relacionar imaxes de adxectivos coa súa forma escrita correcta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2.- Avaliación e cualificación: 

 

2.6.- Área de Lingua Estranxeira. Inglés 
	
	
	

Avaliación	

Procedementos:	Valoración	das	tarefas	e	exercicios	escritos	recibidos	
por	medios	electrónicos	e	telemáticos.	

Instrumentos:	Tarefas	e	exercicios	escritos	enviados	ás	familias.	

	

Cualificación	
final	

A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
 (Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 
Actividades	 	Actividades	de	repaso	e	reforzo	dos	contidos	traballados	no	

primeiro	e	segundo	trimestre.	
	Actividades	de	ampliación,	pero	só	naqueles	contidos	que	se	
relacionan	con	aspectos	traballados	previamente	en	cursos	
anteriores	ou	na	primeira	e	segunda	avaliación.	

Metodoloxía	
(alumnado	con	
conectividade	e	

sen	
conectividade)	

	Faise	uso	de	medios	electrónicos	e	telemáticos	para	o	envío	ás	
familias	de	tarefas	e	recursos	dispoñibles	en	internet.	
	Aquelas	familias	das	que	se	tivo	constancia	de	que	non	dispoñían	de	
conexión	a	internet,	mándanselle	as	tarefas	imprimidas	a	través	do	
concello.	

Materiais	e	
recursos	

	Actividades	escritas	en	word	ou	pdf,	combinadas	con	material	de	
apoio	visual	(imaxes	e	vídeos	resumo	dos	contidos	traballados).	
	Actividades	de	comprensión	lectora.	
	Uso	de	xogos	relacionados	cos	tópicos	que	estamos	traballando.	
	

 



1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

1.7- Educación plástica

Criterio de
avaliación

Estándar de
aprendizaxe

 B1.5.  Manexar as actividades plásticas utilizando coa correspondente 
destreza diferentes ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar con 
pincel, pegamentos etc.).

 EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc.

 B2.1. Representar de forma persoal ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual.

 EPB2.1.1. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as 
cores.
 EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica estes 
coñecementos para transmitir diferentes sensacións nas composicións 

 B2.4. Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva, 
quebrada, recta etc.) e formas xeométricas.

 EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.

 B2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os 
utensilios e os espazos.

 EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas.

 B2.5. Recoñecer as partes principais da figura humana.  EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes.

 B2.8. Elaborar os traballos individualmente e en grupo.  EP2.8.1.Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo.

 



2.- Avaliación e cualificación:

2.7- Educación Plástica

Avaliación

Procedementos: Valoración do nivel de comunicación, tarefas,  
exercicios, actividades e propostas  recibidas por medios electrónicos e 
telemáticos.

Instrumentos: Revisión das tarefas realizadas que enviará o alumnado, 
ben en formato de audio, vídeo ou foto e nivel de contacto co/coa 
alumnx e a súa familia. 

Cualificación 
final

A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

 (Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)
Actividades  Actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados no primeiro 

e segundo trimestre.
 Actividades de ampliación, pero só naqueles contidos que se 
relacionan con aspectos traballados previamente en cursos ou 
avaliacións anteriores.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

 Faise uso de medios electrónicos e telemáticos, principalmente 
guasap,  para o envío ás familias de tarefas integradas, diferentes 
actividades e titoriais ou recursos dispoñibles en internet.
 Aquelas familias das que se tivo constancia de que non dispoñían de 
conexión a internet, mándanselle as tarefas imprimidas a través do 
concello.

Materiais e
recursos

 Video chamadas, chamadas, titoriais, actividades escritas en formato
foto, combinadas con material de apoio visual,  vídeos resumo dos 
contidos traballados, clips, cancións, páxinas web de interese, blog do
cole e xogos relacionados cos temas que estamos traballando.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 O alumnado será informado a través de diferentes 
plataformas e procedementos: Guasap, video chamadas, 
chamadas, blog do colexio, titoriais, fotos e tokapp.

Publicidade Esta adaptación da programación será exposta no blog 
do CEIP O Areal www.ceipoareal.wordpress.com 

http://www.ceipoareal.wordpress.com/


1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

1.8.- Área de Educación Artística. Música

Criterio de
avaliación

Estándar de
aprendizaxe

B1.4. Comunicar as sensacións e as impresións sentidas 
na audición, utilizando un vocabulario adecuado.

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao 
seu nivel. CCLC CCL

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes 
linguaxes algúns dos elementos dunha obra musical 
(timbre, velocidade, intensidade ou carácter).

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da
linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, 
piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e 
espazos), clave de sol, branca, negra e parella de corcheas. 
CCEC CAA
EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar 
actividades musicais. CD CCEC

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e 
musicais do corpo e doutros obxectos, manipulando 
distintos materiais como fonte de son.

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con materiais de 
reciclaxe. CSC CAA

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias 
interpretando un pequeno repertorio de cancións sinxelas 
e practicando a improvisación.

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno 
repertorio de cancións sinxelas. CCEC CSC

B3.1. Realizar pequenas coreografías. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías, adecuando o 
movemento corporal coa música. CCEC CSC



2.- Avaliación e cualificación:

2.8.-  Área de Educación Artística. 
Música

Avaliación

Procedementos:
Intercambio de información coas familias e observación 
directa das tarefas realizadas para o posterior reflexo na 
rúbrica do grao de adquisición dos estándares.

Instrumentos:
Revisión das tarefas realizadas que enviará o alumnado, ben
en formato de audio, vídeo ou impreso.

Cualificación 
final

1º Trim.
40%

2º Trim.
40%

3º Trim.
20%

Nos casos nos que a avaliación do 3º trimestre non mellore a
nota do alumnado, ou incluso a empeore, non se terá en 

1º Trim.
50%

2º Trim.

A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



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

Actividades - Obradoiro de manipulación sonora: construción dun 
instrumento musical.

- Obradoiro de escoita: realización de audicións con 
ou sen musicograma.

- Obradoiro de práctica vocal e instrumental: 
execución de cancións e instrumentacións.

- Obradoiro de danza: realización de danzas e 
coreografías.

- Obradoiro de xogos: realización de xogos e 
actividades interactivas.

Metodoloxía
(alumnado

con
conectividade

e sen
conectividade

)

As tarefas serán enviadas por medios telemáticos e ao 
alumnado que non dispón de conexión faránselle chegar 
impresas. Logo realizarase un seguimento das mesmas 
mediante a súa corrección e o traslado do feedback 
correspondente.
É importante salientar que se realizarán tutoriais e 
explicacións minuciosas para facilitar a súa realización, 
podendo realizarse chamadas ou videoconferencias para 
guiar o proceso.

Materiais e
recursos

Material funxible, cancións, vídeos, xogos interactivos e 
fichas.



1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

1.9.- Área de Educación Física

Criterio de
avaliación

Estándar de
aprendizaxe

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

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a 
información que se lle solicita. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para 
adaptar o movemento ás circunstancias e condicións de 
cada situación, sendo capaz de representar mentalmente o 
seu corpo na organización das accións motrices. 

EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se 
adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os 
tempos de resposta. 

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. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de 
apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 

B5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o 

EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en 
relación coa hixiene, con autonomía. 



2.- Avaliación e cualificación:

3.- Metodoloxía:

2.9.- Área de Educación Física

Avaliación

Procedementos:

Intercambio de información a través de vídeos para a 
observación directa.
Instrumentos:

Revisión de vídeos ou titorías específicas.

Cualificación 
final

 A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un
 valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que
 no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



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

Actividades  Todas as actividades de esta área, dado a situación na que 
nos atopamos de confinamento debido ao COVID-19, irán 
precisamente orientadas a non caer na inacción nin en 
rutinas sedentarias. 
Polo tanto,  concíbense actividades de carácter global e 
lúdico, onde o principal obxectivo é o mantemento do ton 
muscular e os hábitos de vida saudables. 

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade

e sen
conectividade)

 As tarefas enviaranse mediante plataformas en rede con 
vídeos explicativos. O alumnado que non dispoña 
facilitaráselle outras vías (fichas impresas, chamadas,…) 
Unha vez recibido, farase un seguimento para a súa 
corrección e posterior avaliación.
 Para explicar unha actividade individualizada moi concreta, 
poderemos utilizar titorías (xa sexa de maneira online ou vía
telefónica) para un mellor feedback.

Materiais e
recursos

 Vídeos, fichas, blog do centro e materiais cotiáns do ámbito
do fogar.



1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

1.10.- Área de Relixión

Criterio de
avaliación

Estándar de
aprendizaxe

-Apreciar a bondade de Deus Padre que creou ao home 
para ser feliz.

-Valora e agradece que Deus nos creou para ser felices.

-Identificar a acción de Deus na historia  nos relatos 
bíblicos.

-Asocia expresións e comportamentos dos relatos bíblicos.

- Recoñecer o Bautismo como medio para formar parte da 
Igresa.

-Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo.

- Aprender o significado do tempo de Advento. -Identifica os signos de Advento como tempo de espera.

- Coñecer e valorar a desposta de María a Deus. -Lé  e expresa o relato da Anunciación.

- Identificar o significado profundo do Nadal. - Coñece o relato do  Nacemento de Xesús  e descubre o valor 
profundo do Nadal.

-Coñecer e ordenar os principales momentos da Pasión e 
Morte de Xesús.

- Nombra e secuencia representacións gráficas da Pasión e Morte
de Xesús.



2.- Avaliación e cualificación:

2.10.- Área de Relixión

Avaliación

Procedementos: Avaliación continua dos coñecementos e 
destrezas que os alumnos vaian adquirindo co traballo  que 
se realiza na casa.Consistente en tarefas de repaso e 
ampliación, a través do seguimento do alumno en rexistro, 
dos traballos a recibir, tendo en conta o traballo realizado na
1ª e 2ª avaliación.

Instrumentos: Esta materia non se avalía negativamente, 
trátase de mellorar a cualificación obtidas no primeiro e 2º 
trimestre.
Fichas recibidas de entrga.
Rutinas e constancia por parte do alumnado.

Cualificación 
final

 A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



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

Actividades -Realización de fichas relacionadas,describir relatos 
bíblicos, relacionar escenas,ordenar viñetas , facer 
debuxos relacionados coas tarefas.

Metodoloxía
(alumnado

con
conectividade

e sen
conectividade

)

-Activa e participativa. Traballos reflesivo individual e 
desnvolvemento das actividades. 
-Para o alumnado sen conectividade empregarase o 
teléfono para iniciar contacto.                                                               

Materiais e
recursos

-Tarefas e propostas de actividades elaboradas pola 
profesor.
-Envíanse as actividdes a través de TOKAPP.



1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

1.11- Valores Sociais e Cívicos

Criterio de
avaliación

Estándar de
aprendizaxe

VSC-B1.5-Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 
conseguir logros
persoais responsabilizándose do ben común

 2o-VSCB1.5.1-Participa con interese na resolución de problemas escolares. [CSIEE 
CSC]
2o-VSCB1.5.2-Define e formula claramente problemas de convivencia. [CSC CCL]

 VSC-B2.1-Expresar opinións, sentimentos e emocisións, empregando 
coordinadamente a
linguaxe verbal e non verbal

 2o-VSCB2.1.1-Expresar con claridade sentimentos e emocións. [CCL]
2o-VSCB2.1.2-Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais para expresar opinións, sentimentos e emocións. [CAA CSIEE]

 VSC-B3.5-Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a necesidade 
de preservar os
dereitos á alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os nenos e nenas do 
mundo.

 2o-VSCB3.5.1-Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a vivenda e o 
xogo para os nenos e as nenas. [CSC CCAC]
2o-VSCB3.5.2-Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas dunha mala 
alimentación, a falta de vivenda digna e a imposibilidade de xogar. [CSC CL CSIEE]

 VSC-B3.6-Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de 
dereitos e
corresponsabilidade entre homes e mulleres.

 2o-VSCB3.6.1-Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 
[CSC CCL]
2o-VSCB3.6.2-Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo 

 



2.- Avaliación e cualificación:

2.11- Valores Cívicos e Sociais

Avaliación

Procedementos: Valoración do nivel de comunicación, tarefas,  
exercicios, actividades e propostas  recibidas por medios electrónicos e 
telemáticos.

Instrumentos: Revisión das tarefas realizadas que enviará o alumnado, 
ben en formato de audio, vídeo ou foto e nivel de contacto co/coa 
alumnx e a súa familia. 

Cualificación 
final

A nota final será a media da 1ª  e a 2ª avaliación con un valor do 50% cada unha.
Esta nota poderá subir ata un punto naquel alumnado que no terceiro trimestre
estivo a traballar con regularidade nas distintas tarefas.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

 (Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)
Actividades  Actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados no primeiro 

e segundo trimestre.
 Actividades de ampliación, pero só naqueles contidos que se 
relacionan con aspectos traballados previamente en cursos ou 
avaliacións anteriores.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

 Faise uso de medios electrónicos e telemáticos, principalmente 
guasap,  para o envío ás familias de tarefas integradas, diferentes 
actividades e titoriais ou recursos dispoñibles en internet.
 Aquelas familias das que se tivo constancia de que non dispoñían de 
conexión a internet, mándanselle as tarefas imprimidas a través do 
concello.

Materiais e
recursos

 Video chamadas, chamadas, titoriais, actividades escritas en formato
foto, combinadas con material de apoio visual,  vídeos resumo dos 
contidos traballados, clips, cancións, páxinas web de interese, blog do
cole e xogos relacionados cos temas que estamos traballando.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 O alumnado será informado a través de diferentes 
plataformas e procedementos: Guasap, video chamadas, 
chamadas, blog do colexio, titoriais, fotos e tokapp.

Publicidade Esta adaptación da programación será exposta no blog 
do CEIP O Areal www.ceipoareal.wordpress.com 

http://www.ceipoareal.wordpress.com/



