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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE VALORES  SOCIAIS  E  CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
Estruturar un pensamento efectivo e 
independente empregando as emocións de 
forma positiva. 

-Aplica o autocontrol á toma de decisión e á 
resolución de conflitos. 
-Expresa os seus sentimentos, necesidades e 
dereitos, á vez que respecta os dos e das demais 
nas actividades cooperativas. 

CSC 
CSIEE 
CCL 

Desenvolver a autonomía e a capacidade de 
emprendemento para conseguir logros 
persoais responsabilizándose do ben común. 

-Identifica, define problemas sociais e cívicos e 
achega solucións potencialmente efectivas. 
-Define e formula claramente problemas de 
convivencia e achega solucións potencialmente 
efectivas. 

CSC 
CCL 

CSIEE 

Establecer relacións interpersoais positivas 
empregando habilidades sociais. 

-Interacciona con empatía. 
-Emprega diferentes habilidades sociais. 
-Amosa boa disposición para ofrecer e recibir 
axuda para a aprendizaxe. 

CSC 
CCL 

CSIEE 

Desenvolver o propio potencial, mantendo 
unha motivación intrínseca e esforzándose 
para o logro de éxitos individuais e 
compartidos. 

-Traballa en equipo valorando o esforzo individual 
e colectivo e asumindo compromisos para a 
consecución de obxectivos. 
-Realiza unha autoavaliación responsable  da 
execución das tarefas  e propostas de mellora. 

CSC 
CAA 

CSIEE 
 

Resolver problemas en colaboración, 
poñendo de manifesto unha actitude aberta 
cara os demais e compartindo puntos de 

Pon de manifesto unha actitude aberta cara os 
demais compartindo puntos de vista e 
sentimentos durante a interacción social na aula. 

CSC 
CSIEE 
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vista e sentimentos. 

 
Implicarse na elaboración e no respecto das 
normas da comunidade educativa 
empregando o sistema de valores persoal 
que constrúe a partir dos valores universais. 

 
-Argumenta a necesidade de que existan normas 
de convivencia nos diferentes 
espazos de interacción social. 
-Participa na elaboración das normas da aula e 
do centro. 
-Respecta as normas dentro da escola. 

 
CCL 
CSC 

                                       CSIEE 

Respectar os valores socialmente 
recoñecidos, coñecendo e apreciando os 
valores do Estatuto de Autonomía e da 
Constitución Española. 

-Reflexiona sobre os dereitos e deberes da 
Constitución Española. 
-Expresa a importancia de garantir os dereitos e 
deberes dos cidadáns e cidadás do seu contorno. 
-Expresa a importancia dos valores cívicos na 
sociedade democrática. 

CSC 
CCL 

Traballar en equipo favorecendo a 
interdependencia positiva e amosando 
condutas solidarias. 

-Recorre a estratexias de axuda entre iguais. 
-Respecta as regras durante o traballo en equipo. 
-Analiza as emocións, sentimentos, posibles 
pensamentos e puntos de vista das partes en 
conflito. 

CAA 
CSIEE 
CSC 

 
 
 

Actuar con tolerancia comprendendo e 
aceptando as diferenzas. 

Comprende e aprecia positivamente as diferenzas 
culturais. 

CSC 

Contribuír á mellorado clima do grupo 
amosando actitudes cooperativas e 

-Forma parte activa das dinámicas do grupo. 
-Consegue a aceptación dos compañeiros e 

CSC 
CSIEE 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 13 CENTRO: CEIP BERGANTIÑOS 

CURSO: 5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

establecendo relacións respectuosas. compañeiras. 
Establece e mantén relacións emocionais 
amigables. 

Comprender a declaración de igualdade de 
dereitos e a non discriminación por razón de 
raza, sexo, nacemento, relixión, opinión ou 
calquera outra circunstancia persoal ou 
social. 
 
 

-Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. 
-Coñece o emprego seguro das novas 
tecnoloxías. 

 
CD 
CSC 

 

 
Empregar as novas tecnoloxías 
desenvolvendo valores sociais e cívicos en 
contornos seguros. 
 
 
 

-Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. 
 
-Coñece o emprego seguro das novas 
tecnoloxías. 

 
CD 
CSC 

 
 
 

 
Valorar as normas de seguridade viaria. 

 
-Colabora sobre a importancia e a promoción do 
respecto das normas de educación viaria. 
-Investiga as causas e consecuencias dos 
accidentes de tráfico. 

 
CSC 

CSIEE 

Contribuír á conservación do medio 
ambiente mantendo unha actitude crítica 
ante as faltas de respecto. 
 

-Analiza, explica e expón as causas e 
consecuencias da intervención humana no 
medio. 
-Argumenta comportamentos de defensa e 

 
CSC 

CSIEE 
CCL 
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 recuperación do equilibrio ecolóxico e de 
conservación do medio ambiente. 
 

 

 
 

*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 ). 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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 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. 

 
 

 


