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1. Competencias básicas e áreas. 
1.1.- Competencias básicas. 
 
 

 
ADAPTACIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA EN INICIATIVA E AUTONOMÍA PERSOAL.  
 Potenciando dita autonomía en actividades creativas e colaborativas que lles 
enviei telematicamente, tendo en conta a actual situación de confinamento. 
 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ.  
Partindo da importancia da socialización nestas idades, propúllelles actividades 
para facer nas súas casas na compaña das súas familias. 
 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA.  
Desenvolvéndoa por medio do envío de vídeos e actividades que reforzaron a súa 
capacidade artística e relacionada coa cultura do seu entorno próximo. 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  
Partindo da importancia da expresion nestas idades, propúxelles a escoita de 
contos online de diversas temáticas, ademais de reforzar a aprendizaxe de 
vocabulario e de palabras novas relativas á nova situación de confinamento polo 
covid19. En relación á competencia nunha lingua extranxeira, o inglés, foi 
desenvolta a través do uso e da relación coa lingua estranxeira a través de medios 
electrónicos. 
 
 
 
 



COMPETENCIA MATEMÁTICA.  
A través de actividades relacionadas co reforzo de conceptos temporais e 
topolóxicos, que lles enviei online en forma de vídeos educativos, tales coma as 
nocións desenvolvidas por series televisivas educativas, como “Barrio sésamo” ou 
“Educlan”para potenciar o seu pensamento lóxico sen esquecerme de reforzar o 
coñecemento dos números e a súa adaptación a contextos reais. 
 

COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER.  
Propúxelles actividades online que os incitasen ao pensamento creativo na 
compaña das súas familias e nun entorno caseiro derivado da situación actual. 
 

COMPETENCIA EN TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E 
DIXITAL 

 
A través da realización durante este período de confinamento de actividades 
online diversas, tales como vídeos, enlaces web educativos, cancións, danzas ou 
contos  online. 
 

COMPETENCIA EN INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO.  
Desenvolvendo dita competencia a través de actividades relacionadas co 
coñecemento do seu entorno físico cercano e das súas tradicións, así como a 
realización de experimentos sinxelos nas súas casas, que posibiliten un mellor 
coñecemento do mundo físico, natural e social que os rodea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.- Área de coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal. 
 

 
ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA 

PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 
Identificar e expresar adecuadamente 
os propios estados emocionais 
relacionados coa actual situación de 
confinamento. 

 

 
Aceptación da propia 
identidade e do seu estado 
de ánimo dentro da 
situación actual de 
confinamento. 

 

 
Formarse unha imaxe 
persoal axustada e 
positiva. 

 
Sinala correctamente partes e detalles do corpo 
(talón, pestanas, cellas...) 
 
 

 
Coñecer e respectar normas de 
comportamento en distintos espazos 
e identificar os hábitos de hixiene que 
se deben realizar logo de diversas 
actividades. 

 
Iniciativa na realización dos 
hábitos de hixiene personal 
relacionados coa actual 
situación de confinamento. 

 

 
Identificar e regular os 
sentimentos e as 
emocións. 

 

 
Identifica os sentidos e os seus órganos como fontes 
de sensacións para o descubrimento propio e do seu 
contorno.  

 
Utilizar os cinco sentidos para 
descubrir as calidades dos obxectos. 

 

 
Os sentidos: utilización e 
órganos. 

 

 
Realizar 
autonomamente e con 
iniciativa actividades 
habituais para 
satisfacer necesidades 
básicas. 

 
 
 

 
Participa activamente nas actividades e tarefas. 



 
Adquirir capacidade de escoita e 
axuda aos demais. 

 
Identificación de hábitos 
saudables de hixiene. 

 

 
Adquirir hábitos 
relacionados coa 
alimentación, a hixiene, 
a saúde e o coidado 
dos espazos do 
contorno. 

 

 
Distingue os diferentes momentos e situacións dentro 
da aula e adáptase a eles. 

 
Desenvolver as capacidades de 
observación, atención e memoria en 
colaboración coas súas familias. 

 

 
Expresión de sentimentos: 
alegría e tristeza. 

 

 
Mostrar progresiva 
autonomía persoal na 
realización de 
actividades cotiás. 

 
Pode describir características e circunstancias 
persoais. 

 

Adquirir confianza nas propias 
capacidades mellorando a 
autoestima. 

 
A autoestima: emocións 
propias e do reto das 
persoas que conviven con 
el ou ela. 

 
Identificar os órganos 
dos sentidos e as súas 
principais funcións. 

 

 
Acepta e amosa afecto, recoñecendo os sentimentos 
das demais persoas. 

 
Expresar os gustos, intereses e 
preferencias propios adaptados a 
realidade actual de confinamento. 

 

Estados emocionais: o 
medo. 

 

 
Expresar diferentes 
estados emocionais 
adapatados a distintas 
situacións. 

 
Ten confianza nas súas posibilidades nas tarefas 
habituais. 

 

Adecuar o propio comportamento 
mostrando hábitos de cooperación e 
solidariedade. 

 

 

Hábitos adecuados de 
alimentación e hixiene na 
compaña das súas familias. 

 
 
 
 

 
Acadar distintos 
hábitos relacionados 
coa alimentación e 
hixiene. 

 
Ten autonomía nas accións encamiñadas á 
satisfacción das necesidades básicas: a alimentación, 
a hixiene  



 
Acadar confianza na realización de 
tarefas e actividades cotiás en 
colaboración coas familias e partindo 
da actual situación de aillamento 
social. 

 
Recoñecemento de hábitos 
básicos de hixiene corporal 
e social derivados da actual 
situación de confinamento. 

 
Identificar hábitos 
eactitudes básicas de 
saúde. 

 
Soluciona autonomamente as necesidades que 
xorden durante o xogo. 

 
Recoñecer positivamente hábitos 
básicos de saúde e benestar relativos 
ao covid19. 

 
Identificación e valoración 
positive de diferentes 
actividades e tarefas 
cotiás. 
 

 
Valorar diferentes 
estados de saúde. 

 
Presenta unha boa motricidade fina. 

 
Potenciar a súa psicomotricidade 
grosa en actividades e xogos diversos. 
 

 
Realización de diversos 
xogos e actividades 
corporais. 

 
Reforzar a 
psicomotricidade en 
actividades diversas. 

 
Fai recorridos diversos mantendo o equilibrio. 
 

 
  



 
1.3.- Área de coñecemento do contorno. 
 

 
ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 
Establecer relacións lóxicas 
entre os obxectos. 
 

 
Interese por explorar, medir e 
comparar os obxectos. 
 

 
Discriminar obxectos e 
elementos da contorna 
inmediata. 
 

 
Asocia algúns números coas cantidades que 
representan. 

 
Identificar e trazar o círculo e o 
cadrado. 
 

 
Recoñecemento de figuras 
xeométricas como o cadrado 
e o círculo. 

 
Ordenar elementos e 
coleccións segundo distintas 
calidades. 
 

 
Coñece a serie numérica. 

 
Asociar os números do 1 ao 5 á 
cantidade correspondente. 
 

 
Serie numérica do 1 ao 5. 
 

 
Resolver sinxelos problemas 
matemáticos na vida cotiá. 
 

 
Iniciouse no emprego do calendario para sinalar 
feitos significativos da súa vida. 

 
Reforzar a Identificación do 
número 4 e a cantidade que 
representa. 
 

 
Asociación número-
cantidade. 
 

 
Desenvolver habilidades  
lóxico–matemáticas. 
 
 
 
 

 
Recoñece algunhas figuras xeométricas: rectángulo, 
cadrado, círculo, triángulo. 
 
 
 
 
 
 



 
Identificar e discriminar 
formas xeométricas. 
 

 
Formas xeométricas: círculo, 
cadrado, triángulo e 
rectángulo. 
 

 
Identificar os atributos e 
calidades de elementos 
para establecer relación de 
agrupamentos, orde e 
clasificación. 
 

 
Nomea os membros da súa familia. 

 
Coñecer e utilizar fórmulas de 
cortesía. 
 

 
Identificación e uso de 
formulas de cortesía. 

 
Identificar formas de 
cortesía no seu contorno 
próximo. 
 

 
Recoñece e respecta os diferentes tipos de familias. 

 
Recoñecer algunhas 
ocupacións e servizos 
necesarios para a vida en 
sociedade 
 

 
Os oficios: medicos e 
personal sanitario. 

 
Identificar oficios concretos 
da súa comunidade. 
 

 
É meticuloso/a nas súas observacións. 

 
Identificar distintas 
propiedades e características 
de obxectos do seu entorno 
cotiá. 

 
Formas socialmente 
establecidas para iniciar, 
manter e terminar unha 
conversación. 
 

 
Identificar características 
concretas  do contorno  
familiar cercano. 
 

 
Adapta o seu comportamento ás regras dos 
diferentes contextos. 

 
Recoñecer outras formas de 
relación e de convivencia que 
as ordinarias derivadas da 
situación de confinamento 
actual. 
 

 
Fórmulas de cortesía: «Bos 
días», «Por favor», «Grazas», 
etc. 
 

 
Identificar positivamente 
distintas formas de 
socialización. 

 
Maniféstase integrador/a: comparte material, cede 
ante os conflitos, colabora co resto do grupo... 

 
  



 
1.4.- Área de linguaxes: comunicación e representación 

 
 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E 
REPRESENTACIÓN 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 
Expresar sentimentos, 
necesidades e emocións 
mediante a linguaxe oral. 

 

 
Comprensión das intencións 
comunicativas de adultos e 
doutros nenos en situacións 
da vida cotiá. 

 

 
Escoitar e comprender 
distintos xéneros textuais 
tanto tradicionais como 
contemporáneos 

 
Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar. 

 
Utilizar a linguaxe oral para 
describir obxectos, 
acontecementos e situacións 
relacionadas coa situación 
actual. 

 
Valoración da linguaxe como 
medio para comunicar 
sentimentos, necesidades e 
desexos persoais. 

 

 
Empregar as normas que 
rexen o intercambio 
lingüístico. 

 

 
Emprega con precisión o vocabulario que posúe. 

 
Recoñecer o propio nome, 
escrito. 

 

 
Valoración das propias 
capacidades expresivas e as 
dos demais. 

 

 
Utilizar a linguaxe escrita 
con finalidade real, 
considerando as 
convencións do sistema da 
lingua escrita. 

 
Recoñece o nome das compañeiras e compañeiros. 

Recoñecer e utilizar as cores 
azul, vermella e amarela. 

 

Participación e gozo en 
actividades de dramatización 
e xogos en grupo de 
expresión corporal. 

Escoitar e comprender 
distintos xéneros textuais 
tanto tradicionais como 
contemporáneos. 

Escoita con atención a lectura de diferentes textos 
literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, 
adiviñas ... 



 
Adquirir habilidade e 
coordinación na realización 
dos trazos propostos. 

 
Interese por utilizar as 
propias posibilidades 
expresivas. 

 
Empregar as normas que 
rexen o intercambio 
lingüístico. 

 
Diferenza son e silencio. 

 
Describir situacións concretas 
relacionadas coas vivencias 
derivadas do confinamento en 
familia.  
 

 
Descrición de feitos, 
acontecementos e vivencias. 

 

 
Expresar e valorar distintas 
vivencias en familia. 

 
Expresa emocións con xestos e expresións. 

 
Dramatizar situacións e 
acontecementos. 
 

 
Técnicas plásticas: rachado e 
apegado de materiais. 

 
Distinguir distintas técnicas 
plásticas. 

 
Asocia producións escritas con significados. 

 
Adquirir un vocabulario 
adecuado para a súa idade. 
 

 
Recursos expresivos do corpo 

 
Valorar determinadas 
sensacións producidas polo 
propio corpo. 

 
Incorpora ao seu vocabulario as palabras novas. 

 
Comprender ordes e 
explicacións sinxelas. 
 

 
Recoñecemento de 
explicacións moi concretas. 
 

 
Usar diferentes técnicas 
plásticas tanto na aula  
como na casa. 

 
Comprende ordes complexas que implican dúas ou 
tres accións consecutivas. 

 
Sentir o ritmo musical en 
actividades diversas 

. 
O ritmo en actividades 
musicais 

  
Diferenza son e silencio. 

  

 

  
Reproduce esquemas rítmicos. 

   Demostra interese e gusto polas actividades nas que 
se empregan as TIC. 

 
  



1.5.- Lingua estranxeira: Inglés 
 

 
LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 
Coñecer historias e cancións 
sobre os xoguetes, o tempo 
atmosférico e os animais. 
 

 
Os xoguetes e como podemos 
usalos. 

 
Mostra interese polas 
historias e polas cancións 
traballadas. 

 
Mantén unha actitude positiva cara á lingua 
estranxeira. 

 
Participar en xogos 
interactivos dispoñibles en 
internet sobre os xoguetes, o 
tempo atmosférico e os 
animais. 
 

 
Vocabulario sobre o tempo 
atmosférico e prendas de 
vestir relacionadas con cada 
estación. 
 

 
Participa activamente nos 
xogos realizados. 

 
Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 

  
Os animais domésticos. 

 
Mantén unha actitude 
positiva cara os recursos 
empregados. 
 

 
Participa activamente nas actividades que combinan 
o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola 
orde emitida. 
 

  
Descrición dos animais 
dicindo a súa cor, número de 
patas, ollos, cornos, etc. 
 

  
Emprega expresións convencionais de cortesía de 
saúdo, na lingua estranxeira. 

   Emprega expresións convencionais de cortesía de 
despedida na lingua estranxeira. 
 

 



 
1.6.- Relixión 
 

 
ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 
Descubrir que deus pide a 
nosa colaboración no coidado 
da natureza. 
 

 
Identifica distintas maneiras 
de coidar a natureza. 

 
Toma de conciencia da 
importancia de colaborar no 
coidado da natureza. 

 
Recoñece que Deus creou este mundo tan bonito. 

 
Recoñecer as festas do Nadal. 

 
Identificación do Neno Xesús, 
como verdadeiro 
protagonista do Nadal. 
 

 
Describe a festa do Nadal. 

 
Participa na celebración do nacemento de Xesús. 

 
Valorar a importancia de 
formar parte dunha familia. 
 

  
Valoración dos xestos de 
amor nunha familia.  

 
Describe xestos de amor 
que se dan nunha 
verdadeira familia. 
 

 
Identifica a familia como un espazo de agarimo. 

 
Describir algúns relatos 
bíblicos. 

 
Valoración do xeston que 
realiza Xesús no relato 
bíblico. 
 

 
Diferencia xestos de 
personaxes nos relatos 
lidos. 

 
Escoita con interese os diferentes relatos lidos na 
aula. 

 
Coñecer o relato bíblico “O 
bautismo de Xesús”. 
 

Interese por coñecer como 
foi o bautismo de Xesús. 

 
Identifica obxectos 
relacionados co bautismo. 

 
Identifica símbolos presents no rito do Bautismo. 

 



 
1.7.- Alternativa a relixión. 

No tocante ao alumnado que escolleu alternativa á relixión durante o primeiro e o segundo trimestre estiveronse traballando aspectos relacionados 
con diferentes valores que o equipo de ciclo considerou necesarios a través de diversos recursos bibliográficos. Describiráse a forma na que se estaba a 
proceder a continuación. 
En primeiro lugar, realízase a lectura dun conto previamente escollido e posteriormente realízanse certas actividades encamiñadas a reforzar 
conceptos, temáticas, valores, normas… recollidas no conto. Isto atópase en relación estreita co traballado na aula pola titora, para evitar que os 
aspectos reforzados na sesión reservada para a alternativa á relixión supuxesen unha ruptura coa programación de aula. 
Neste caso, e tendo en conta a situación actual, para o terceiro trimestre continúase unha dinámica moi similar. A úncia adaptación é a forma de 
presentar o conto, xa que esta se realiza a través de medios telemáticos. Asociado aos contos escollidos transmíteselle ás familias unha serie de 
actividade a realizar na casa. 
  



 

2. Avaliación e cualificación  

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DAS ÁREAS GLOBALIZADAS 

 
 
 
 

Avaliación 

 

Procedementos:  En base a Orde do 25 de xuño de 2009, os procedementos para avaliar en educación Infantil 
estarán baseados na observación directa e sistemática do alumnado, alén do análise das producións plásticas, 
xunto coas entrevistas coas familias. Todo elo, tomando como eixe o carácter da avaliación nesta etapa educativa 
como global, continua e formativa. Polo tanto, ao ter un 3º trimestre non presencial, non puiden empregar do 
mesmo xeito estas técnicas de avaliación, porén, tomei como base para realizar unha avaliación obxectiva, global e 
formative as aprendizaxes obsevables ao longo dos dous trimestres primeiros, alén de considerer o 3º trimestre 
como reforzador dos anteriores por medio do envío de material online sen observación directa, presencial e 
sistemática pola miña parte. 

 

 

Instrumentos: En tanto que nos dous primeiros trimestre lectivos empreguei a observación directa e sistemática 
como ferramenta fundamental; neste 3º trimestre, ao ser clases non presenciais o meu instrumento básico de 
avaliación foi a recepción por email ou pola aplicación de mensaxería educative topkapp (comprobando se recibían 
os topkaps que enviaba) de actividade e materiais que lles enviei ao meu alumnado con anterioridade, salientando 
o carácter de actividades VOLUNTARIAS, partindo das características e das necesidades dos nenos/as de educación 
infantil. 

 
 

Cualificación final 

 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Como dixen no punto anterior, o triple carácter da 
avaliación en educación infantil a fan continua, formative e global, polo que na valoración final deste curso lectivo 
2019-20 tiven en conta esta triple dimension do proceso avaliador, polo que na cualificación final do meu alumnado 
tivo un peso específico a avaliación dos dous primeiros trimestres e un peso residual e pouco ou nada orientativo a 
valiación deste derradeiro trimestre. 

 



 
 
 
 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA A ÁREA DE INGLÉS 

 
 
 
 

Avaliación 

 

Procedementos: Observación directa do alumnado. 

 

Instrumentos: Actividades desenvolvidas, caderno de notas do mestre. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Como se están levando a cabo contidos xa 
traballados na primeira e segunda avaliación, farase unha valoración dos indicadores do primeiro e segundo 
trimestre, que se terán en conta para avaliar a terceira avaliación. 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA A ÁREA DE RELIXIÓN  

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos:   

Avaliación global, continua e formative, consistente en tarefas de repaso e ampliación, tendo en conta o traballo 
realizado na primeira e segunda avaliación. 

Instrumentos:  

Tarefas recibidas de entrega. 

Rutinas e constancia por parte do alumnado, que en infantile é de carácter voluntario. 

 

Cualificación final 

 Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso. 

O procedemento para obter a cualificación será baseada nos traballos realizados. 

Valorarase os ítems marcados coa cualificación SD, EP, NM. 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
ÁREAS GLOBALIZADAS 

 
 
 
 

Actividades 

 
Actividades de recuperación  e repaso. Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres.  
Con carácer xeral as actividades de repaso, refuerzo e ampliación: As actividades desenvolvidas ao longo do 
3º trimestre, foron secuenciadas en base aos obxectivos e contidos vertebrados para este trimestre do curso 
lectivo 2019-20, partindo da realidade social e ciudadá actual derivada da pandemia por mor do Covid19. Por 
isto é que ao suspenderse as clases presenciais dende o pasado 16 de marzo, as actividades foron presentadas 
e desenvolvidas de xeito online, propoñendo diferentes propostas para realizar nas súas csas e en colaboración 
e axuda das familias, desenvolvendo, polo tanto, tarefas relacionadas coa escoita de contos online de diversa 
temática: de fábulas, tradicionais e contos que trasmitan valores positivos e de igoaldade e, preferentemente, 
en galego. Tamén desenvolvín actividades relaciondas con receitas de cociña pra facer entre todos os membros 
da familia, alén de experimentos caseiros e sinxelos, sen esquecerme do visionado de vídeos e tarefas relativas 
a conceptos básicos a traballar nesta etapa educativa.  
 

 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Empreguei unha metodoloxía activa e participativa, baseada na búsqueda e organización de propostas en 
Internet de material online para enviarllo telematicamente a todo o meu alumnado, tendo en conta ao 
alumnado sen conectividade a Internet da miña aula, pois enviei aos meus alumnos/as que non tivesen 
conexión a Internet carpetas por email á responsable de Servizos Sociais do concello de Camariñas, co fin de 
achegarlles todas as propostas que mandaba ao alumnado en xeral. 
 

 

 

Materiais e recursos 

 
Empreguei recursos e materiais en distintas páxinas web como Pintarest ou Dibujalia, así como contos online 
publicados integramente en galego, ademais de contacontos online coma os propostos pola editorial 
Kalandraka. Alén disto, tamén usei vídeos educativos para desenvolver conceptos espaciais e temporais 
concretos empregando a serie televisiva “Barrio Sésamo” ademais de “Educaclan TV”. De igoal xeito, 
empreguei recursos sonoros como cancións e técnicas de relaxación ou a aescoita de música clásica para 
nenos/as. 
 

 



 
INGLÉS 

 

 

Actividades 

 
Actividades de recuperación. Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres. 
Actividades de repaso. Das aprendizaxes e competencias realizadas nos dous primeiros trimestres. 
Actividades de ampliación. Naqueles tópicos correspondentes á terceira avaliación que xa se traballasen na 
primeira e segunda avaliación. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 
Na etapa de educación infantil aínda non se traballan contidos escritos en lingua estranxeira, só a nivel oral 
(comprensión e expresión oral), polo que se lle mandaron ás familias recursos dispoñibles en internet que 
traballen esas dúas habilidades básicas, a través de cancións, contos e xogos. 
Intentouse en todo momento buscar recursos atractivos e que lle resulte motivador ó alumnado. 
 

 

Materiais e recursos 

 
Fíxose uso de contos e cancións dispoñibles na páxina de youtube, xogos de memoria, de relacionar e de 
escoller de entre varias opcións despois de escoitar un estímulo auditivo. 

 
RELIXIÓN 

 
 

Actividades 

 
• Actividades de recuperación. Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres. 
• Actividades de repaso. Das aprendizaxes e competencias realizadas nos dous primeiros trimestres. 

Realización de actividades de repaso moi sinxelas de carácter voluntario. 
Debuxar, descubrir, identificar, significados religiosos de expresións, etc… 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 
 Activa e participative. Promove o diálogo entre familia e alumnos. Potenciando o Desarrollo individual do 
neno/a. 
Para o alumnado ses conectividade empregarase o teléfono para inciar contactos. 
 



 

Materiais e recursos 

 
Tarefas e propostas de actividades sinxelas alaboradas polo professor. 
Envíanse as actividades e propostas a través de TOKAPP. 



 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 
 

As familias e o meu alumnado foron informados, ademais de enviarlles o material audiovisual e as propostas 
para facer nas súas casas a través da aplicación de mensaxería telemática Tokapp School, alén do meu correo 
persoal corporativo. 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


