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A situación escolar á que nos derivaron as causas excepcionais da pandemia do COVID19, fai 

oportuna a adaptación da programación do curso, os criterios de avaliación e cualificación, así 

como a metodoloxía a seguir no 3º trimestre  

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de 

saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional.  

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 

marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada 

polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, significou, entre 

outras moitas medidas, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en 

todas as etapas do sistema educativo de España.  

Atendendo ao establecido nas  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 

do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia, recollo neste informe unha adaptación dos puntos fundamentais da miña 

programación didáctica, atendendo ás directrices recollidas nas anteditas instrucións: "centrar 

as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles 

que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas" (...)  "Durante o terceiro trimestre 

desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 

aprendizaxes anteriores que  resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado" (...)"A 

ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave 

máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran 

a mínima intervención docente". 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

 BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS ▪  

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

 Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da 
vida cotiá (facturas, folletos publicitarios, rebaixas...). 

▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ CAA 

  Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a coherencia da 
solución e buscando outras formas de resolvelos. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu 
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados para a resolución de problemas. 

Formula novos problemas, a partir dun resolto: variando os datos, 
propoñendo novas preguntas, conectando coa realidade, buscando 
outros contextos etc. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático. 

 Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático. ▪ CMCT 

▪ CAA 

 

Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: 
esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

▪ CMCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

   

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

Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

▪ CMCT 

▪ CCL 

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

 Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as 
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta 
as solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución 
etc. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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 Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos 
problemas a resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa 
utilidade e eficacia. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

   

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

Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para 

aprender e resolver problemas 

▪ CMCT  

▪ CD 

▪ CAA 

   

                              BLOQUE 2: NÚMEROS  

   

.Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas). 

. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor. 
 
Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades, 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. 
 
 
 Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, 
en comprobación de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da vida cotiá. 
 
 
 
 

▪Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras. 

▪Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

▪Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución de 

problemas contextualizados.  

▪Realiza operacións con números decimais na resolución de problemas 

contextualizados. 

▪. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e 

división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás. 

▪Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 

100 a partir calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 

25 e 50. 

▪. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

▪Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta. 

▪Emprega a calculadora aplicando as regras dos eu funcionamento para 

investigar e resolver problemas. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CMCT 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CMCT 

▪ CAA 
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▪ CMCT 

▪ CAA 

▪  

. 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. 

▪Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 

empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e tomando decisións.  

▪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 

▪ CMCT 

▪ CAA  

▪ CSIEE 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

As instrucións, recollen o seguinte sobre a avaliación: 

▪ "A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 

2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, 

valorando especialmente o grao de desenvolvemento das 

aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente 

definidas". 

▪ " Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous 

primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes 

anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre 

e cando se beneficie ao alumnado". 

▪ A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión 

das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu 

carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e 

ensinanzas, para valorar os avances realizados e os atrasos que se 

puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de 

recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso. En 

todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non 

presencial so poderá ter valor positivo para a cualificación do 

alumnado. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, 

seguirán sendo, por tanto, os recollidos no Decreto Curricular e nas 

programación didácticas elaboradas por cada docente para o seu curso. 

Así, a adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua e aos criterios de cualificación, que quedara do seguinte modo. 

 

Cualificación final 

Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os resultados acadados nas 

dúas avaliacións anteriores, e terase en conta o traballo realizado nesta 

terceira avaliación, sempre que esto beneficie ao alumnado. Atendendo 

aos seguintes ítems de seguimento: 

▪ Comunicación coas familias para a continuidade no traballo 
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realizado. 

▪ Recursos dispoñibles da familia, materiais e persoais.  

▪ Interese na participación do traballo proposto. 

Para o cálculo da nota da avaliación ordinaria basearémonos na media da 

primeira e segunda avaliación. Tendo carácter diagnóstico o traballo 

realizado neste terceiro trimestre. Deste xeito, con carácter xeral, 

ponderarase a media das dúas primeiras avaliacións ao decimal superior 

tendo en conta o esforzo realizado durante este tramo final de curso.  

Por suposto, estes criterios, serán flexibles tendo presente a situación 

concreta de cada alumno/a (situación familiar, recursos...). 

Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, terémolas en 

conta para ese "carácter diagnóstico" desta avaliación, permitíndonos 

valorar os contidos que temos que reforzar de cara ao curso que vén para 

cada alumno/a. 

Para aquel alumnado que teña algunha avaliación suspensa deseñarase 

un plan de seguimento e reforzo específico para poder recuperala e así 

poder acadar os mínimos imprescindibles que neste documento se 

recollen. 

O plan específico consistira na entrega semanal obrigatoria de tarefas 

relacionadas con eses mínimos non acadados, co principal fin de superalos.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades   O  3º trimestre tivo que ser enfocado dunha maneira diferente á 

que reflexa a programación xeral presentada en setembro. 

▪ Unha vez rematada a 2ª avaliación, o comenzo do 3º trimestre 

baseouse no repaso dos contidos tratados de maneira 

presencial, ante a dúbida de poder ou non voltar ás aulas. Desta 

maneira, os alumnos-as foron recibindo semanalmente (a 

través da web do centro) bloques de tarefas para desenvolver 

na casa.  

▪ Unha vez recibida a información oficial da Xunta de Galicia 

(Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para 

o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 

2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia), que especifica como abordar o 3º trimestre, os 

alumnos continuaron a recibir tarefas semanais pero agora coa 

obriga de ser reenviadas ao profesor. Estas tarefas son a partir 

deste momento un instrumento de avaliación e cualificación.  

▪  O tipo de actividades levadas a cabo durante estas dúas 

etapas foron: 

 Fichas para traballar diferentes contidos. 

 Reforzar o cálculo e os problemas a través de fichas. 

 Visionado de vídeos: publicados na rede onde se 

repasan contidos traballados na aula. 

 Actividades interactivas: xogos de memoria visual, 

actividades de reazoamento lóxico... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

▪ Para seguir o traballo a distancia os alumnos-as poden 

visualizar as tarefas semanais na web do centro, onde serán 

publicadas cada luns. 

▪ Enviamos unha mensaxe por Abalarmóbil ou por email coas 

directrices propostas para esa semana.  . 

▪ Aqueles alumnos-as que non dispoñan dos medios dixitais 

axeitados poden utilizar as canles propostas polos concellos, 

neste caso, a recepción das tarefas impresas nos seus 

domicilios.  

▪ Á hora de reenviar as tarefas, poderán utilizar como soporte a 

opción word, fotografía das mesmas realizadas sobre as 

fotocopias ou calquera outro soporte. Recomendáselles unha 

aplicación para o teléfono móbil de escáneo,  gratuíta, co fin de 

facilitarlles o reenvío de tarefas. 
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▪ Durante a semana, solucionamos dúbidas... Así mesmo, 

estamos dispoñibles por distintos medios (teléfono, correo 

electrónico, videoconferencias...) para resolver dúbidas, falar e 

traballar algún contido.  

Materiais e recursos Para seguir un ritmo de traballo axeitado os alumnos-as contan cos   

seguintes materiais e recursos:  

▪ Os libros de texto que estaban a ser utilizados nas clases 

presenciais  (aqueles que foron capaces de recollelos). 

▪ Libros dixitais facilitados polas diferentes editoriais. 

▪ Pequenos recordatorios a través de capturas de pantalla 

facilitadas dentro das tarefas enviadas semanalmente.  

▪ Diferentes aplicacións móbiles referentes ás matemáticas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ás familias dos cambios na programación, debidos ás 

causas por todos coñecidas:  

▪ Correo electrónico: comunicación continua coas familias. 

▪ Abalar móbil: comunicación continua coas familias e avisos. 

▪ Vía telefónica: cando vemos que non están a respostar a 

calquera dos dous medios anteriores. 

 

Publicidade Tal e como recollen as instrucións, o presente documento será 

colgado en lugar visible no espazo web do colexio. 

Todo o profesorado, departamento de orientación e dirección a 

través das canles habituais empregadas como medio de 
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comunicación antes e durante o confinamento, poderá atender ás 

posibles dúbidas que lle xurdan ás familias do aquí recollido. 

Como inicial método para informar da existencia deste documento, 

todas as familias recibirán a través da aplicación AbalarMobil un 

aviso no que se lles indicará a localización do mesmo. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

    
                                                                                                                                                          Colexio: CPR Ayala 

 

 


