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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, asi  ́

como a metodoloxiá 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 categoriá de pandemia internacional.  

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE n úmero 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 poboaci ón 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 

Estándar de aprendizaxe 

 
 
Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 

Competencias: CCL,CAA,CSC 

Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. 

Competencias: CCL,CAA,CSC 
 

  
Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situación de aula. 

Participa activamente en diversas situacións de comunicación:  

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

información e da comunicación. 
Competencias: CCL,CAA,CSC,CD,CSIEE 

 
 
 
 
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). 

Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso  

habitual, do ámbito escolar e social. 

Competencias: 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…. 
Competencias: CCL,CAA 

Responde preguntas correspondentes á compresión literal. 

Competencias: CCL 
 

Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas 
Competencias: CCL,CSC 

 
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 tex- 

tos moi sinxelos apropiados á súa idade.  

Competencias: CCL 
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Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil. 

Competencias: CCL 
 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario. 

Identifica o tema dun texto sinxelo 
Competencias: CCL,CAA 

 
 
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 infor- 
mativos, noticias, instrucións, receitas, textos literarios… 

Competencias: CCL,CD,CAA 

Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 

Competencias: CCL,CAA 
 

Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita 
dos seus compañeiros.  

Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 
Competencias: CCL,CSC  

 Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 
lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación 
máis eficaz. 

Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, adxectivo, 
verbo. 
Competencias: CCL 

 
 
 Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso 
da lingua. 

Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e escrita. 

Competencias: CCL 

Forma palabras compostas a partir de palabras simples. 

Competencias: CCL 
 

 Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 
favorecer unha comunicación máis eficaz. 

Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as 
aplica á escritura de textos sinxelos. 
Competencias: CCL 
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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. 

Competencias: CCL 

Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

Competencias: CCL 
 

Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios 
sinxelos: contos e poemas. 

 Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas ou 
modelos dados. 
Competencias: CCL, CAA, CSIEE,CCEC 
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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: 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

Colexio: CPR Ayala 
Curso: 2º Primaria 

Materia: Lengua Castellana 

▪ Comunicación coas familias para a continuidade no traballo 

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. 

Os alumnos/as que teñen algún tipo de Reforzo Educativo, á hora de 

realizar as actividades contarán co apoio do Departamento de Orientación 

cando o precisen. 

Para aquel alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias  
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, 
proporcionaránselles actividades de seguimento e recuperación  que lles 
axuden a adquirilas e poidan así superar a materia e continuar o seu 
itinerario formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

Colexio: CPR Ayala 
Curso: 2º Primaria 

Materia: Lengua Castellana 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades ▪ 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/as continuarán a recibir tarefas semanais que, unha 

vez realizadas, terán que reenviar ó profesor/a. Estas tarefas 

son a partir deste momento un instrumento de avaliación e 

cualificación. 

▪  Ó longo deste terceiro trimestre ,desenvolveranse actividades 

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

aprendizaxes anteriores á suspensión das clases presenciais. 

▪ Na medida do posible, diseñaranse actividades globalizadoras 

e interdisciplinares, xa sexan a través fichas, traballos con 

lecturas,  actividades interactivas do libro dixital do alumno/a…  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

▪ Trataranse de fixar hábitos de traballo na casa coa finalidade 

de poder rematar o curso fomentando no alumnado o interese 

pola actividade educativa(a través do teléfono, do correo, 

Abalar…) 

▪ Neste último trimestre, terán especial importancia as 

tecnoloxías da información e da comunicación ,facendo posible 

que tódolos docentes teñamos acceso a que os nosos 

alumnos/as, xunto connosco, podamos unidos seguir coa 

materia. 

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

visualizar as tarefas semanais na web do centro, onde serán 

publicadas cada luns. 

▪ 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, fotografiá das mesmas realizadas sobre as 

fotocopias ou calquera outro soporte. Recomendáselles unha 
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aplicación para o teléfono móbil de escáneo,  gratuíta, co fin de 

facilitarlles o reenvío de tarefas. 

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 pola editorial coa que estabamos a 

traballar. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar aś 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 comunicación antes e 
durante o confinamento, poderá atender ás posibles dúbidas que lle 
xurdan ás familias do aquí recollido. 
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