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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
Explicar como é e de que forma se orixinou o 
Universo e os seus principais compoñentes 

Describe como é e de que forma se orixinou o 
Universo e explica os seus principais compoñentes 
identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, 
asteroide e cometa. 

CMCCT 

CCL 

Describir as características principais do 
Sistema Solar identificando diferentes tipos 
de astros e as súas características. 
 

Describe as características, compoñentes do 
Sistema Solar, localizando o Sol no centro do 
mesmo e os planetas segundo a súa proximidade. 

CMCCT 

CCL 

Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema 
solar, explicando as súas características, 
movementos, consecuencias. 
 

Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, 
explicando as súas características, movementos, 
consecuencias. 
Explica o día e a noite como consecuencia da 
rotación terrestre e como unidades para medir o 
tempo 
Define a translación da Lúa identificando e 
nomeando as fases lunares. 

CMCCT 

CCL 

CAA 
 

Describir correctamente planos e mapas, 
incluíndo os planisferios, interpretando a 
súa escala e signos convencionais. 

 

Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, 
define que é a escala nun mapa e emprega e 
interpreta os signos convencionais máis usuais 
que poden aparecer nel. 

CMCCT 

CAA 

Identificar os elementos que inflúen no 
clima.  

 

Define clima, nomea os seus elementos e 
identifica os factores que o determinan. 

 

CMCCT 

CAA 

CCL 
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Recoñecer as zonas climáticas mundiais. Explica que é unha zona climática, nomeando 
as tres zonas climáticas do planeta e 
describindo as súas características principais. 

 

CMCCT 

CAA 

CCL 

Identifica os  elementos e características 
das principais paisaxes de España.  

 

-Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de 
España, e as zonas ás que afecta cada un, 
interpretando e analizando climogramas de 
distintos territorios de España e relacionándoos co 
clima ao que pertence. 
-Identifica os elementos da paisaxe e explica as 
características das principais paisaxes de España. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

 

Describir as características do relevo de 
España e a súa rede hidrográfica, 
localizándoos nun mapa. 

-Localiza nun mapa as principais unidades de 
relevo en España e as súas vertentes 
hidrográficas. 

-Sitúa nun mapa os mares, océanos e os 
grandes ríos de España 

CMCCT 

CSC 

CCL 

 

Coñecer a importancia que ten 
Constitución para o funcionamento do 
Estado español. 

Identifica, respecta e valora os principios 
democráticos máis importantes establecidos na 
Constitución e explica a importancia que a 
Constitución ten para o funcionamento do Estado 
español. 

CCL 

CSC 

 

Identificar as institucións políticas que se 
derivan da Constitución. 

 

Identifica as principais institucións do Estado 
español . 

CSC 

CCL 

Coñecer a organización  territorial do Estado 
español así como os órganos de goberno. 

Explica a organización territorial de España, 
nomea as estruturas básicas de goberno e localiza 
en mapas políticos as distintas comunidades 

CSC 

CCL 
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 autónomas que forman España, así como as súas 
provincias. 

Valorar a diversidade cultural, social, 
política e lingüística do Estado español 
respectando as diferenzas. 

 

Valora, partindo da realidade do estado español, a 
diversidade cultural, social, política e lingüística 
nun mesmo territorio como fonte de 
enriquecemento cultural. 

CSC 

CCL 

Comprender e interpreta os principais 
conceptos demográficos e os factores 
xeográficos, sociais, económicos ou 
culturais que inciden nos datos de 
poboación. 

 

Define demografía e poboación, comprende os 
principais conceptos demográficos e os principais 
factores que afectan á de poboación. 

 

CMCCT 

CCL 

CSC 

Describir os movementos migratorios da 
poboación galega e de España (éxodo rural, 
a emigración e inmigración) . 

 

Explica o éxodo rural a emigración e inmigración. CCL 

CSC 

Explicar as diferenzas entre materias 
primas e os produtos elaborados, 
identificando as actividades que se 
realizan para obtelos. 

 

Describe ordenadamente o proceso de obtención 
dun produto ata a súa venda e identifica os 
sectores aos que pertencen. 

CCL 

CSC 

CMCCT 

Identificar as actividades que pertencen a 
cada un dos sectores económicos, 
describir as características destes 
recoñecendo as principais actividades 

-Identifica os tres sectores de actividades 
económicas e clasifica distintas actividades no 
grupo ao que pertencen. 
 

CMTC 

CSC 
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económicas de España e Europa. 

 

Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e  acontecementos 
históricos, políticos, sociais e culturais 
máis relevantes da historia de España e 
Galicia para adquirir unha perspectiva 
global da súa evolución. 

-Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas 
máis importantes da Idade Media e Moderna en 
España en Galicia. 
-Identifica aspectos relacionados coa forma de 
vida e organización social de España e Galicia das 
distintas épocas históricas estudadas. 
-Identifica   os principais movementos artísticos e 
culturais da I. Media e  Moderna en España e os 
seus representantes máis significativos. 

CMCCT 

CSC 

CCE 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

Desenvolver a curiosidade por coñecer as 
formas da vida humana no pasado, 
valorando a importancia que teñen os 
restos para o coñecemento e estudo da 
historia e como patrimonio cultural que 
hai que coidar e legar. 

Identifica as diferentes culturas que conviviron 
nos reinos peninsulares durante a Idade Media. 

CCEC 

CSC 

CCL 

Valorar a importancia dos museos, sitios e 
monumentos históricos como espazos 
onde se ensina e aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa contorna e á súa 
cultura, apreciando a herdanza cultural. 

 

-Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, 
histórico, cultural e artístico e asume as 
responsabilidades que supón a súa conservación e 
mellora. 
-Aprecia a herdanza cultural a escala local e 
nacional como a riqueza compartida que hai que 
coñecer, preservar e coidar. 

CSC 

CCEC 

 

*Resáltanse en negro os mínimos xa dados e iniciados, motivo de reforzo e afondamento. 
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**Resáltanse en azul os mínimos que decidiron impartirse porque se consideran imprescindibles pero que, debido á situación  de alarma, terán 

que ser vistos ao inicio de curso en setembro. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 

Os procedementos empregados na aula de 5º A son os seguintes:  

procedementos escritos da propia plataforma EDIXGAL , sistemas de 

mensaxería ,  documentos en pdf. , correccións online ... 

Na aula de 5º B utilizaranse os seguintes procedementos: textos escritos, 

intercambios orais a través de reunións virtuais ou formatos audiovisuais, 

correccións online mediante a plataforma E-DIXGAL e o seu sistema de tarefas, 

o correo electrónico (documentos en pdf...), entre outros. 

En 5º C utilizáronse os seguintes procedementos de avaliación:  

procedementos escritos ( tarefas e exercicios interactivos Netex, Aula Planeta) ; 

correccións online (  plataforma EDIXGAL , documentos en  pdf  e tarefas)  e 

sitemas de mensaxería ( plataforma Abalar e EDIXGAL ). 
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Instrumentos: 

Na aula  de  5º A  empregaranse  os seguintes instrumentos : tarefas  

realizadas polo alumnado na actividade diaria, actividades de expresión 

escrita, actividades interactivas da propia plataforma ( Netex, Aulaplaneta e 

Edebé) , observación directa e sistemática, listaxes e  rexistro ( por exemplo , 

acceso á plataforma ). 

Fundamentalmente, valorarase a actitude en función dos recursos dos que se 

dispón. 

Na aula de 5º B empregaranse os seguintes instrumentos: cadernos do/a 

alumno/a, fotografías, vídeos, documentos de WORD e PDF, tarefas diversas 

realizadas polo alumnado na actividade diaria, resolución de exercicios e 

situacións problemáticas, actividades de expresión escrita, actividades 

interactivas  da plataforma E-DIXGAL, observación sistemática a través de 

listaxes de control e rexistros (por exemplo, acceso á plataforma para o 

alumnado con conectividade), etc. Fundamentalmente, valorarase a actitude 

amosada en función dos recursos dos que se dispón (facer por). 

Na  aula de  5º C empregaranse os seguintes instrumentos: actividades de 

expresión escrita (documentos libreoffice e pdf) , tarefas diversas realizadas 

polo alumnado na actividade diaria, actividades interactivas (Netex e 

AulaPlaneta ), observación sistemática a través de listaxes de control e 

rexistros (  a propia plataforma rexistra o traballo feito polo alumnado ). 

Fundamentalmente, valorarase a actitude amosada en función dos recursos 

dos que se dispón ( facer por ). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as 

aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como as 

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

aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 

Decreto 463/2020. 

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación 
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final coa media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación 

modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata un máximo dun 20% 

segundo as condicións e características do traballo desenvolvido dende a 

suspensión da actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á 

adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e implicación e 

grao de calidade nas tarefas propostas. 

 

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

Actividades 

 Propóñense actividades de repaso e reforzo dos contidos  pero tamén de 

ampliación, dado que permiten continuar construíndo coñecemento 

sempre, eso si,  partindo de habilidades previamente traballadas baixo o 

foco dun proceso de andamiaxe. Neste último caso, o nivel de 

afondamento será superficial pero conlevará unha familiarización do 

alumnado co concepto, procedemento ou actitude que se pretende 

introducir.  

Na  aula  de  5º A as actividades serán interactivas, alcanzables, 

interdisciplinares e de carácter versátil, variarán entre actividades online 

( Netex, Edebé  , Aulaplaneta ) validadas pola  plataforma ; enlaces a 

diferentes actividades interactivas e vídeos ; actividades que o alumnado 

poida realizar en papel , adxuntando posteriormente a plantilla 

correctora; e  actividades  que se envían para ser  corrixidas a través da 

mensaxería EDIXGAL. 

Na aula de 5º B e con respecto ao alumnado con conectividade, o 

procedemento consiste en actualizar diariamente as tarefas a través da 

plataforma E-DIXGAL, combinando actividades interactivas online con 

aquelas que o alumnado pode descargar para completar en formato 

papel ou directamente no documento, modificándoo e gardando os 

cambios no seu dispositivo electrónico e subíndoos á plataforma. En 

ocasións, ditas tarefas son enviadas por correo electrónico para a súa 

corrección e, por último, ditas tarefas poden modificarse e enviarse á 
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propia plataforma para ser revisadas. En relación ao alumnado sen 

conectividade na aula de 5º B, a comunicación e o envío das tarefas 

prodúcese a través de correo electrónico. 

Na  aula de  5º C  as actividades serán interactivas, alcanzables, 

interdisciplinares; variarán entre actividades online( validadas pola 

plataforma), enlaces a diferentes actividades interactivas e vídeos, 

tarefas ( corrixidas a través da mensaxería EDIXGAL ) , actividades en 

formato papel ( pdf con autocorrecións). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía será activa, inclusiva e participativa na medida do posible, 

dirixida ao logro dos criterios mínimos de avaliación e das competencias 

clave. Teranse en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 

alumnado, a súa situación persoal e os recursos dos que dispón para 

realizar as tarefas. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas 

que lle permitan ao alumnado avanzar cara os resultados de aprendizaxe 

de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Os contidos subxacentes 

a esas actividades requerirán competencias previamente traballadas, de 

xeito que non se ampliarán bloques se o profesorado considera que o 

alumnado non dispón de estratexias e habilidades para facerlles fronte. 

Na aula de 5º A con respecto ao alumnado  o procedemento consiste en 

actualizar diariamente as tarefas a través da plataforma EDIXGAL, 

combinando actividades interactivas online  ; en  ocasións, ditas tarefas 

son enviadas á  plataforma e corrixidas a través da mensaxería Edixgal . 

Actividades en formato papel das que se lles envía a posterior corrección. 

As dúbidas poden comentarse  a través de Abalar e a mensaxería 

EDIXGAL, permitindo así a interacción. 

Na aula de 5º B e con respecto ao alumnado con conectividade, o 

procedemento consiste en actualizar diariamente as tarefas a través da 

plataforma E-DIXGAL, combinando actividades interactivas online con 

aquelas que o alumnado pode descargar para completar en formato 

papel ou directamente no documento, modificándoo e gardando os 

cambios no seu dispositivo electrónico e subíndoos á plataforma. En 
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ocasións, ditas tarefas son enviadas por correo electrónico para a súa 

corrección e, por último, ditas tarefas poden modificarse e enviarse á 

propia plataforma para ser revisadas. En relación ao alumnado sen 

conectividade na aula de 5º B, a comunicación e o envío das tarefas 

prodúcese a través de correo electrónico. 

Na aula de 5º C con respecto ao alumnado  o procedemento consiste en 

actualizar diariamente as tarefas a través da plataforma EDIXGAL, 

combinando actividades interactivas online ( Netex, Aulaplaneta ) con 

aquelas que o alumnado pode escribir en formato libreoffice  gardando 

os cambios no seu dispositivo electrónico .  

Subiranse  actividades para realizar no caderno  en formato  pdf con 

autocorrecións. 

En ocasións, enviararanse  tarefas  pola  mensaxería da plataforma para a 

súa corrección. O alumnado  tamén pode comentar as dúbidas coa titora 

a través de Abalar e a mensaxería EDIXGAL, permitindo así a interacción 

profesor- alumno. 

O profesorado que imparte docencia no nivel procurará, dentro da 

medida do posible, coordinarse para que o volume de tarefas sexa 

axeitado e non sobresaturar ao alumnado. Hai que ter en conta que o 

ritmo de traballo fóra da dinámica da aula é menor ca dentro desta e que 

o que se pretende é contribuír a que o alumnado siga mantendo unha 

dinámica e rutina de traballo. Para acadar este fin, é imprescindible 

manter unha comunicación regular con alumnado e coas familias. 

Materiais e recursos 

Na  aula  de  5º A  empréganse dispositivos electrónicos variados 

(tablets, ordenadores de sobremesa, móbiles..) , recursos online  (libros 

de texto dixitais, actividades interactivas  ) , procesadores de textos , 

ademais do material tradicional. 

Na aula de 5º B empréganse dispositivos electrónicos variados (tablets, 

ordenadores de sobremesa, móbiles...), recursos online (libros de texto 

dixitais, actividades interactivas...) e procesadores de textos, ademais do 
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material tradicional. 

Na aula de 5º C empréganse dispositivos electrónicos variados (tablets, 

ordenadores de sobremesa, móbiles...), recursos online (libros de texto 

dixitais, actividades interactivas...) e procesadores de textos, ademais do 

material tradicional. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Na aula de 5º A os procedementos que se empregan para informar ao 

alumnado son os seguintes: 

 Abalarmóbil. 

 Mensaxería da plataforma E-DIXGAL. 

 

Na aula de 5º B os procedementos que se empregan para informar ao 

alumnado son os seguintes: 

 Abalarmóbil. 

 Mensaxería da plataforma E-DIXGAL. 

 Correo electrónico. 

 Mensaxería instantánea. 

 Contacto telefónico. 

 

Na aula de 5º C os procedementos que se empregan para informar ao 

alumnado son os seguintes: 

 Abalarmóbil. 

 Mensaxería da plataforma E-DIXGAL. 

 

Publicidade Páxina web do centro. 

 
 
 


