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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA E LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
Ler fluidamente un texto narrativo e 
comprendelo. 

-Comprende información global e específica en 
textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e 
social. 
-Contesta correctamente a preguntas plantexadas 
de forma oral ou escrita sobre o texto lido. 
-Le, en voz alta e en silencio, diferentes textos, 
con fluidez e entoación axeitada. 
-Utiliza as estratexias de control do proceso lector 
(anticipación do significado, formulación de 
hipóteses, uso do dicionario, relectura). 

CCL 
CAA 

Coñecer e aplicar as normas ortográficas das 
maiúsculas. 

-Aplica correctamente as regras ortográficas que 
implican as maiúsculas na produción de textos 
escritos. 

CCL 

Distinguir os signos de puntuación e os seus 
usos: coma, punto e coma, punto, dous 
puntos, puntos suspensivos, guión e raia. 

-Diferenza cando deben empregarse uns signos de 
puntuación ou outros en exemplos sinxelos. 
-Utiliza os signos de puntuación nas súas 
producións escritas. 

CCL 

 

Identificar palabras agudas, graves e 
esdrúxulas así como as regras de acentuación 
e aplicar estas últimas. 

-Aplica as normas do uso da til nos textos de 
elaboración propia. 
-Aplica as normas de acentuación e clasifica as 

CCL 
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palabras dun texto. 
Diferenciar entre ditongos, hiatos e tritongos 
así como as regras de acentuación que lles 
competen. 

-Establece a diferenza entre ditongo, tritongo e 
hiato. 
-Aplica as normas de acentuación e clasifica as 
palabras dun texto en ditongos, tritongos e hiatos. 
-Aplica as normas do uso da til nos textos de 
elaboración propia tendo en conta se hai palabras 
con ditongo, tritongo e hiato. 

CCL 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: o substantivo. 

-Identifica ao substantivo nunha oración ou texto. 
-Sinala as características que definen ás diferentes 
clases de nomes: clasificación e uso para construír 
un discurso sinxelo nos diferentes tipos de 
producións. 
-Utiliza correctamente as normas de concordancia 
de xénero e número na expresión oral e escrita. 

CCL 

 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: os determinantes. 

-Identifica un determinante nunha oración ou 
texto. 
-Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola 
súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do 
nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras. 
-Sinala as características que diferencian un 
determinante doutro elemento gramatical (por 
exemplo, o pronome). 

 
 
 
 
 

CCL 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 16 CENTRO: CEIP BERGANTIÑOS 

CURSO: 5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

-Coñece os diferentes tipos de determinantes e 
identifícaos. 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: o pronome persoal. 

-Identifica ao pronome persoal nunha oración ou 
texto. 
-Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola 
súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do 
nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras. 
-Coñece os pronomes persoais. 
-Diferenza entre determinante e pronome, de 
forma básica. 

CCL 

 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: o adxectivo. 

Identifica ao adxectivo nunha oración ou texto. 
Diferenza un adxectivo dun substantivo. 
Aplica a concordancia de xénero e número entre 
adxectivo e substantivo en casos variables. 
Recoñece ao adxectivo nos seus diferentes graos: 
positivo, comparativo e superlativo. 
Propón adxectivos e modifícaos en función do 
grao. 

CCL 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: o verbo. 

-Identifica ao verbo nunha oración ou texto. 
-Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola 
súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do 
nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 

CCL 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 16 CENTRO: CEIP BERGANTIÑOS 

CURSO: 5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

relacionar palabras. 
-Diferenza algúns compoñentes do verbo: tempo, 
modo, número, persoa e conxugación. 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: o adverbio. 

-Identifica ao adverbio nunha oración ou texto. 
-Recoñece os diferentes tipos de adverbios e 
clasifícaos. 
Forma adverbios a partir de adxectivos. 

CCL 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: o grupo nominal. 

Identifica os compoñentes dun grupo nominal. 
Identifica o grupo nominal dentro dunha oración. 

CCL 

 

 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: as preposicións e as 
conxuncións. 

-Identifica as palabras enlace nunha oración ou 
nun texto. 
-Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola 
súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do 
nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras. 

CCL 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: o grupo nominal. 

-Identifica os compoñentes dun grupo nominal. 
-Identifica o grupo nominal dentro dunha oración. 

CCL 

Recoñecer elementos básicos da estrutura 
gramatical da lingua: a oración e os 
enunciados. 

-Coñece os diferentes tipos de enunciados. 
-Diferenza os enunciados tendo en conta a 
intención do falante. 
-Coñece as características da oración. 
-Distingue os elementos que conforman a oración. 

CCL 
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-Diferenza entre suxeito e predicado. 
Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

-Coñece, recoñece e usa sinónimos e antónimos, 
palabras polisémicas, compostas e derivadas na 
súa expresión oral e escrita. 
-Recoñece palabras compostas e crea palabras 
derivadas. 
-Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
palabras nun texto. 

CCL 

 

Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua: 
diminutivos e aumentativos 

-Identifica diminutivos e aumentativos. 
-Forma diminutivos e aumentativos engadindo 
sufixos a partires dun substantivo. 
Recoñece o significado asociado a un diminutivo e 
a un aumentativo. 

CCL 

Aplicar normas ortográficas: uso de “g” e “j”. Coñece e aplica os usos do “g” e “j” nos seus 
escritos. 

CCL 

Aplicar normas ortográficas: uso de “r” e “rr”. -Coñece e aplica os usos do “r” e “rr” nos seus 
escritos. 

CCL 

Aplicar normas ortográficas: uso de “b” e “v”. -Coñece e aplica os usos do “b” e “v” nos seus 
escritos. 

CCL 

Aplicar normas ortográficas: uso do “h”. -Coñece e aplica os usos do “h” nos seus escritos. CCL 
Aplicar normas ortográficas: palabras con “x” 
e “s”. 

-Coñece e aplica os usos do “x” e do “s” en 
palabras de cotiás. 

CCL 

Aplicar normas ortográficas: palabras con “c” 
e con “cc”. 

-Coñece e aplica os usos do “c” e do “cc” en 
palabras cotiás. 

CCL 
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Aplicar normas ortográficas: palabras con “i” 
ou “ll” (galego) e “y” ou “ll” (castelán). 

-Coñece e aplica os usos do “i” e do “ll” (en 
galego) e do “y” e “ll” en castelán. 

CCL 

Aplicar normas ortográficas: palabras con za, 
zo , cio e cia. 

-Coñece e aplica os usos de “za”, “zo” , “cio” e  
“cia”. 

CCL 

 

 

Producir textos orais breves e sinxelos 
adecuados ao nivel dos xéneros máis 
habituais imitando modelos: atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
expositivos e argumentativos) e a súa 
intención comunicativa. 

-Elabora comprensiblemente textos orais do 
ámbito escolar e social e de diferente tipoloxía, 
seguindo unha orde e imitando modelos. 
-Organiza e planifica o discurso axeitándose aos 
diferentes modos discursivos (narrar, expoñer...). 

CCL 
CAA 

CSIEE 

Producir, a partir de 
modelos dados, textos literarios en 
prosa ou en verso, con sentido 
estético e creatividade. 
 

-Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, 
cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de 
pautas ou modelos dados. 

CCL 
CAA 

CSIEE 
CCEC 

Identificar as características dos diferentes 
xéneros e as figuras literarias. 

-Identifica as características principais dos 
diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e 
teatro. 

CCL 
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 das videoconferencias, visuais (a través de 

fotografías ou vídeos), correccións online mediante a plataforma E-DIXGAL e o 

correo electrónico (documentos en pdf, tarefas...), sistemas de mensaxería ou 

reunións virtuais, 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, tarefas diversas 

realizadas polo alumnado na actividade diaria, resolución de exercicios e 

situacións problemáticas, actividades de expresión escrita, actividades 

interactivas smartizables  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: 
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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 

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 
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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  as actividades serán interactivas, alcanzables, 

interdisciplinares e de carácter versátil para que o alumnado elixa o 

formato en que debe presentalas. Variarán entre actividades online, 

validadas pola propia plataforma E-DIXGAL; actividades en formato 

word nas que o alumno/a poida modificar o documento; actividades 

que o alumnado poida realizar en formato papel ou outras que poden 

levarse a cabo empregando as novas tecnoloxías. 

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 
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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. En ocasións, ditas tarefas son 

enviadas por correo electrónico para a súa corrección; noutras, son as 

familias as que remiten fotografías a través do mail ou de aplicacións de 

mensaxería instantánea dos traballos realizados e, por último, ditas 

tarefas poden modificarse e enviarse á propia plataforma para ser 

revisadas. O alumnado tamén pode comentar as dúbidas ou realizar de 

forma conxunta as tarefas coa titora a través da aplicación Cisco Webex 

que permite a interacción profesor-alumno en momento real a través 

de videoconferencia. Na actualidade, estanse levando a cabo na aula de 

5º B tres sesións semanais de hora ou hora e media de duración con 

dous grupos de alumnos/as onde estes contan con asesoramento  por 

parte da mestra titora. En relación ao alumnado sen conectividade na 

aula de 5º B, a comunicación e o envío das tarefas prodúcese a través 

de correo electrónico e aplicacións de mensaxería instantánea que 

permiten adxuntar documentación e tamén fotografías. 

 

Na aula de 5º C con respecto ao alumnado  o procedemento consiste en 
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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 material tradicional. 
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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 Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 


