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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 
apropiados distintos tipos de números 
(romanos, naturais, fraccións e decimais ata 
as milésimas). 

-Identifica os números romanos e calcula a 
conversión aplicando as equivalencias. 
-Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais 
ata as milésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras. 

CMCT 
CCEC 
CAA 
CCL 

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

-Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas), utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada unha 
das súas cifras. 
-Ordena números enteiros, decimais e fraccións 
básicas por comparación, representación na recta 
numérica e transformación duns noutros. 

CMCT 
CAA 
CCL 

Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e 
división con distintos tipos de números. 

-Descompón números menores de un millón, 
atendendo o valor de posición das súas cifras. 
-Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 
-Estima e redondea o resultado dun cálculo 
valorando a resposta. 
-Identifica múltiplos e divisores. 
-Descompón números decimais atendendo ao 

CMCT 
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valor posicional das súas cifras. 
-Manexa as operacións de suma, resta, 
multiplicación e división resolvéndoas 
correctamente. 

Utilizar os números enteiros, decimais e 
fraccionarios para interpretar e intercambiar 
información. 

-Opera cos números coñecendo a xerarquía das 
operacións. 

CMCT 

Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións. 

-Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador. 
-Calcula o produto dunha fracción por un número. 

CMCT 
CAA 

Escoller os instrumentos de medida máis 
pertinentes en cada caso, estimando a 
medida de magnitudes de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo facendo 
previsións razoables. 

-Estima lonxitudes, capacidades, masas e 
superficies; elixindo a unidade e os instrumentos 
máis axeitados para medir e expresar unha 
medida, explicando de forma oral o proceso 
seguido e a estratexia utilizada. 
-Diferencia entre medidas de lonxitude e medidas 
de superficie. 

CMCT 
CAA 

Operar con diferentes medidas. -Suma e resta de medidas de lonxitude, 
capacidade, masa e superficie. 
-Compara e ordena medidas dunha mesma 
magnitude. 
-Resolve problemas de medida, capacidade e 
superficie e realiza cambios de unidade. 
-Nomea as unidades de lonxitude, masa, 
superficie e coñece as súas abreviaturas. 

CMCT 

Coñecer as unidades de medida do tempo 
e as súas relación, utilizándoas para resolver 
problemas da vida diaria. 

-Realiza equivalencias e transformacións entre 
horas, minutos e segundos. 
-Realiza sumas e restas con expresións complexas 
de horas, minutos e segundos. 

CMCT 

Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar Identifica o ángulo como medida dun xiro ou CMCT 
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cálculos con medidas  angulares. abertura. 

Calcular a área de paralelogramos e 
triángulos de medidas dadas. 

Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, 
cadrado ,triángulo, rombo e romboide. 

CMCT 

   
Identificar  os  polígonos regulares , calcular a 
área do círculo e a lonxitude da  
circunferencia. 

Calcula a área de figuras planas. CMCT 

Utilizar as nocións xeométricas de 
paralelismo, perpendicularidade, simetría, 
xeometría, perímetro e superficie para 
describir e comprender situacións. 

-Traza unha figura plana simétrica doutra respecto 
dun eixe. 
 
-Identifica coordenadas nun plano. 
 

CMCT 

Utilizar as propiedades das figuras planas 
para resolver problemas. 

Identifica e diferencia os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, raio, diámetro, 
corda, arco, tanxente e sector circular. 

CMCT 

Realizar, ler e interpretar representacións 
gráficas dun conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato. 

-Aplica de forma intuitiva a situacións familiares 
as medidas de centralización: a media aritmética, 
a moda e o rango. 
-Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: 
diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con 
datos obtidos de situacións moi próximas. 
-Identifica situacións de carácter aleatorio. 

CMCT 
CAA 

Identificar e resolver situacións 
problemáticas. 

-Resolve problemas que impliquen o dominio dos 
contidos traballados, empregando diferentes tipos 
de estratexias. 
-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 
CCL 

CSIEE 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 12 CENTRO: CEIP BERGANTIÑOS 

CURSO: 5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

*Resáltanse en negro os mínimos xa dados e iniciados, motivo de reforzo e afondamento. 
 
 

**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 ) 
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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  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 
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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. 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 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 11 DE 12 CENTRO: CEIP BERGANTIÑOS 

CURSO: 5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

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 

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. 

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

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

 
 

 


