
Instrucións	do	27	de	abril	de	2020,	da	Dirección	Xeral	de	Educación,	Formación		Profesional	e	Innovación	Educa=va	para	o	
desenvolvemento	do	terceiro	trimestre	do	curso	académico	2019/20,	nos	centros	docentes	da	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia.  

	 	 	

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CENTRO: CPR AYALA
CURSO: 3 PRIMARIA
MATERIA: MATEMATICAS
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave

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

▪ Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, contexto do 
problema, pregunta realizada).

▪ CCL 
▪ CMCT 
▪ CAA

▪ 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

▪ 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.

▪ Planifica o proceso de traballo con preguntas 
apropiadas: que quero descubrir?, que teño?, que 
busco?, como o podo facer?, non me equivoquei ao 
facelo?, a solución é idónea?

▪ CMCT 
▪ CAA 
▪ CSIEE

▪ Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, 
en situacións da vida cotiá.

▪ Realiza correctamente series tanto ascendentes 
coma descendentes. ▪ CMCT

▪ Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá 
números naturais ata o 10.000.

▪ CMCT 
▪ CAA 
▪ CCL

▪ Descompón, compón e redondea números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada unha das 
súas cifras.

▪ CMCT 
▪ CAA

▪ Realizar operación e cálculos 
numéricos mediante 
diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, en 
situación de resolución de 
problemas.

▪ Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, 
utilizándoas para realizar cálculo mental. ▪ CMCT

▪ Realiza cálculos numéricos coa operación de 
multiplicación na resolución de problemas 
contextualizados.

▪ CMCT 
▪ CAA

▪ Resolve problemas utilizando a multiplicación para 
realizar recontos, en disposicións rectangulares nos 
que intervén a lei do produto.

▪ CMCT

▪ Realiza cálculos numéricos coa operación de 
división dunha cifra na resolución de problemas 
contextualizados.

▪ CMCT 
▪ CAA

▪ Identifica e usa os termos propios da multiplicación e 
da división. ▪ CMCT
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
-Adecuación dos traballos realizados.
- Esforzo, implicación e interese polo traballo.
-Entrega das tarefas.
-Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe.

Instrumentos:
-Fichas de traballo
-Actividades propostas
- Análisis e comprensión lectora

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Sempre tendo en conta o carácter continuo, formativo e integrador de todas as áreas. 
A cualificación realizarase, sobre as apredizaxes desenvolvidas durante os dous 
primeiros trimestres do curso, así como as actividades realizadas no terceiro 
trimestre, que servirán para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a 
calificación final. Sempre e cando beneficie ao alumnado.
Cualificación:

• A media dos dous primeiros trimestres máis os traballos ou actividades 
realizadas  no terceiro trimestre que servirán para subir a nota,  en 
función da media obtida nos  dous anteriores.

• Os alumnos/as que teñan algunha avaliación suspensa, poderán 
recuperar coa entrega dos traballos propostos.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

 

Alumnado de 
materia 
pendente

Criterios de avaliación:
            

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 Fichas de repaso

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen conectividade)

• Fixar hábitos de traballo coa finalidade de poder rematar o curso 
fomentando no alumnado o interese por a actividade educativa (a través do 
correo, abalar, etc). 

• Terán especial importancia as tecnoloxía da información e da comunicación, 
facendo posible que todos os docentes teñamos acceso a que os nosos 
alumnos xunto connosco, podamos seguir coa materia.

• A posibilidade de compartir información abre un espazo impensable nestes 
momentos.

• Con esta metodoloxía o que se trata e de procurar xerar recursos didácticos 
innovadores adaptados a nova realidade de aprendizaxe dos nosos 
alumnos para  poder conxuntamente continuar formándonos.

• Cos medios dispoñibles, repasamos contidos xa estudados con 
anterioridade no primeiro e segundo trimestre.

Materiais e 
recursos

Materiais dixitais
Fichas a través de correo electrónico de repaso.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

Para o contacto coas familias:
• Páxina web do centro
• Abalar
•  Correo electrónico da titora  ou o do mestre da materia correspondente.
• O teléfono

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://colegioayala.com/
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