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1. ÁREA CIENCIAS SOCIAIS.                           5º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, 
a realización dun produto, a documentación do proceso e a 
comunicación do resultados. 

Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), 
selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito 

Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser 
capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como comprender 
diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, xeográfico ou 
histórico. 

Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais. 
Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 

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. 

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

Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e os 
polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu efecto combinado e 
calcula os fusos horarios. Explica o día e a noite como consecuencia da rotación 
terrestre e como unidades para medir o tempo. 

Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan 
nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores determinan o 
clima en España 

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

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. 

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

Distinguir os principais trazos da poboación española explicando a súa 
evolución e a súa distribución demográfica e representándoa 
graficamente. 

Describe os principais rasgos da poboación española. 

Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e Moderna, 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 18 CEIP FOGAR 
5º E. PRIMARIA 

TODAS AS ÁREAS. 
 

  

 

acontecementos desas épocas que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia. 

asociándoas aos feitos que marcan os seus inicios e finais 

1. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA             5º E. PRIMARIA       

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 
Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 
respecto da opinión dos e das demais. Integra de xeito global os recursos 
verbais e non verbais para comunicarse oralmente, identificando o valor 
comunicativo destes. 

Recoñecer o tema e as ideas principais de textos orais breves e sinxelos 
de diferente tipoloxía, segundo a forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos). 

Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, 
do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas principais: 
noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, receitas médicas…. 

Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión 
lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

Identifica as palabras clave dun texto. Activa, de forma guiada, coñecementos 
previos para comprender un texto. Formula hipóteses sobre o contido do texto 
a partir do título e de ilustracións redundantes. Relaciona a información 
contida nas ilustracións coa información que aparece no texto. Iníciase na 
utilización do dicionario de xeito guiado. 

Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de cohesión básicos: 
noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

Escribir os textos establecidos no Plan de escritura. 
Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e 
nivel. 

Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática 
(categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado das 
palabras e campos semánticos), así como as regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación máis eficaz. 

Recoñece e identifica as categorías gramaticais básicas: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do nome, expresar acción. Utiliza 
con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, ao producir 
textos orais e escritos. Diferenza familias de palabras. Utiliza as normas 
ortográficas básicas. Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases 
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feitas, na expresión oral e escrita.  Utiliza, segundo modelo, prefixos e sufixos 
e crea palabras derivadas. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e 
predicado. 

Facer a lectura expresiva e interpretativa de textos literarios narrativos, 
líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns 
recursos da linguaxe literaria. 

Le, comprende e comenta de forma dirixida, textos literarios de xéneros e 
épocas diferentes. Recoñece  e diferencia os principais tipos de textos: 
narrativos, teatrais, divulgativos e poéticos. Crea breves textos literarios 
imitando modelos dados. Aprende e relata textos narrativos sinxelos. 

 

1. ÁREA DE MATEMÁTICAS        5º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos 
e funcionais, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

É quen de resolver problemas, anticipando solución razoable, buscando o 
proceso de resolución máis adecuado, amosando actitudes de valoración das 
estratexias e perseveranza na procura de datos e de solucións precisas. 

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

Ten a capacidade de interpretar, diferenciar, ler, escribir, ordenar e comparar 
distintos tipos de números (romanos, enteiros, fraccións, decimais) utilizando 
distintos tipos de razoamentos 

Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis adecuado. 

Realiza sumas, restas, multiplicacións e divisións empregando distintos tipos 
de números ( naturais, decimais, fraccións).... 

Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e 
en situacións da vida cotiá. 

É quen de realizar cálculos numéricos, en situación de resolución de problemas, 
mediante diferentes procedementos (incluído o cálculo mental) que fagan 
referencia implícita ás propiedades das operacións 

Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando 

Resolve e formula problemas para os que cumpra recoñecer os aspectos 
cuantitativos da vida cotiá que se poden expresar empregando números e para 
os que haxa que ler, escribir, comparar , seriar, descompoñer, representar e 
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sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. ordenar distintos tipos de número ( naturais, fraccións e decimais). 

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

Realiza e interpreta gráficos sinxelos  de maneira crítica e argumentativa. 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

Resolve e formula problemas en que cumpra realizar, ler, interpretar e 
comunicar con representacións gráficas resultados dun conxunto de datos 
relativos ao contorno inmediato e reflexiona sobre dito proceso. 

Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, 
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. Operar con 
distintas medidas e magnitudes. 

Ten a capacidade de identificar e recoñecer as distintas unidades de 
lonxitude, peso, superficie e capacidade e as súas principais equivalencias. 

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

Identifica as figuras xeométricas  básicas ( planas e espaciais).Resolve 
problemas, tendo en conta o contexto, que impliquen o emprego das figuras 
xeométricas  básicas, reflexionando sobre a súa resolución. 

 

1. ÁREA DE LINGUA GALEGA           5º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou 
da internet, identificando os aspectos xerais máis relevantes así como as 
intencións, valores e opinións explícitos. 

 Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, 
da televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo. Comprende 
o significado literal e inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, de 
maneira xeral, información de opinión. 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e 
iniciar a realización de inferencias para determinar intencións e dobres 
sentidos bastante evidentes. 

Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións cotiás. Identifica as ideas 
principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo). Busca, 
localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o 
significado de palabras e expresións polo contexto. 

Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e 
esquematizar e resumir o seu contido. Utilizar certas estratexias para 
mellorar a lectura.  Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a 

Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. Esquematiza as ideas 
dun texto sinxelo, indicando as ideas principais e secundarias. Realiza o resumo 
dun texto sinxelo. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
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información nun texto sinxelo. 
 
 

axudándose do título e as ilustracións. Relé un texto e marca as palabras clave 
para acadar a comprensión integral, cando é preciso. 

Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e 
revisión do texto. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que 
permitan narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opinións, 
emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles 
que sexan característicos dos medios de comunicación. 

Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de 
maneira xeral, os enunciados. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, 
punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación). Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non 
sexista. 

Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse a elas. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así 
como unha sintaxe adecuada nas producións orais e escritas. 
 

Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica 
e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. Coñece e utiliza 
as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións escritas con especial 
atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x. 

Identificar o papel semántico do suxeito e transformar oracións activas 
sinxelas en pasivas, e viceversa, para mellorar a comprensión e a 
produción de textos. 

Identifica, en oracións sinxelas, o papel semántico do suxeito. Recoñece se a 
oración é activa ou pasiva e é quen de facer a transformación dunha noutra. 

Identificar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, 
así como temas recorrentes. 

Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro. Distingue algúns recursos retóricos e métricos 
propios dos poemas. 
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1. ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS        5º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións 
fundamentais entre eles. 

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das 

funcións vitais do corpo humano. 

Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, 
locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións. 

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas. Identificar as principais características e funcións 

Recoñece as estruturas dos seres vivos, cales son as súas funcións e 
características. 

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás 
súas características e tipos. 

Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo ao 
seu reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e outros reinos 
empregando criterios científicos e medios tecnolóxicos. 

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento 
do corpo, adoptando estilos de vida saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde do seu modo de vida. 

Recoñece os efectos saudables dunha vida saudable así como os efectos 
nocivos de non manter dita vida. 

Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade 
propia e a dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas e 
facendo uso adecuado dos materiais. 

Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, 
amosando habilidades para a Resolución pacífica de conflitos. 

Investigar as características de ecosistemas do seu contorno mediante 
a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas fontes de 
información e presentando os resultados en diferentes soportes. 

Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e 
compoñentes dun ecosistema 

Explicar as características das fontes de enerxía renovables e non 
renovables e a súa influencia no desenvolvemento sostible 

Clasifica as fontes de enerxía en renovales e non renovable 

Observar e identificar os elementos dun circuíto eléctrico Identifica e explica algúns efectos da electricidade da vida cotiá. 
 

  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 8 DE 18 CEIP FOGAR 
5º E. PRIMARIA 

TODAS AS ÁREAS. 
 

  

 

1. ÁREA DE LINGUA INGLESA      5º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a idea global e a información máis importante en textos orais 
moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso moi 
frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias experiencias 
do alumnado, articulados con claridade e transmitidos de viva voz ou por 
soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

Comprende o sentido global e a información máis importante de textos 
orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade, 
procedentes de medios audiovisuais ou da Internet. 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto. 

Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con apoio 
visual en soporte papel ou dixital. 

Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 
sobre temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 
usando expresións e frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores básicos (and/or/then/but). 

Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación, 
previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre 
persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

Valorar  a lingua estranxeira como instrumento de comunicación.  Amosa unha actitude de escoita atenta. 

 Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e 
cun léxico cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio 
visual en soporte papel ou dixital. 

Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 
transporte, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 
utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna 
máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral. 

Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

Describirse fisicamente, achegando información complementaria, a si 
mesmo/a ou a outra persoa. 

Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións… de si 
mesmo/a e doutra persoa. 

 Expresar e comprender indicacións e ordes. Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así como as 
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instrucións dentro e fóra da aula. 

Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e 

negativa, 1ª e 3ª persoa. 

 

Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación. 

 

 

1. ÁREA DE E. MUSICAL         5º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar e describir as características de elementos musicais e 
calidades dos sons do contexto. 

Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e 
describir os elementos da linguaxe musical convencional que as 
compoñen. 

Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical 
traballados. 

Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e 
identificar as principais características de instrumentos doutras 
culturas. 

Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre manifestacións 
artísticas do patrimonio cultural propio e doutras culturas, de 
acontecementos, creadores e profesionais en relación coas artes 
plásticas e a música. 

Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do 
traballo realizado. 

Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, cancións e pezas 
instrumentais, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical, valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de 
mellora. 

Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con e sen acompañamento. 

 

Participar en producións musicais sinxelas de xeito desinhibido e 
pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das 
demais persoas, mostrando actitudes de respecto e colaboración. 

Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa 
propia cultura. 
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Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 
 

Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo. 
Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

Interpretar xogos motores e secuencia de movementos para o 
acompañamento de pezas musicais. 

Reproduce e goza interpretando acompañamentos de pezas musicais, 
utilizando o seu propio corpo. 

Indagar nas posibilidades das TIC para a realización de actividades e 
xogos musicais. 

Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para a realización de 
actividades musicais interactivas. 
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1. ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA       5º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, 
formas e cores, comprobando as posibilidades que achegan para a 
creación artística. 

Analizar as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas 
sobre diferentes soportes. 

Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar 
documentos de información e comunicación (carteis, guías, folletos, 
etc.) 

Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, 
utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades. 

Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta 
realización de actividades e a presentación. 

Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización 
dos exercicios e actividades. 

Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico. 
Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico 
(regra, escuadro, cartabón, semicírculo, etc.) 

 

3. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA       5º E. PRIMARIA 

4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e as demais persoas nas actividades físicas 
e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con 
interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

Demostra un comportamento persoal e social responsable, respectándose a 
si mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas e actuando con interese e iniciativa individual 
e traballo en equipo. 
 

Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das 
demais, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as 
aprendizaxes de novas habilidades 
 

Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 

Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 
(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de 
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habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas 
de forma eficaz. 
 

actividades físico-deportivas . 
 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa. 

Utiliza os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e 

creativa. 

 

Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara a un mesmo. 

Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 
 

Resolver retos técnicos elementais propios do xogo e de actividades 
físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver 
as situacións motrices. 

Resolve retos técnicos elementais propios do xogo e de actividades físicas, 
con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións 
motrices. 
 

Respectar as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado 
obtido no mesmo. Non botar a culpa dun mal resultado aos outros 
alumnos e saber que é máis importante formar parte dun grupo que 
seren os primeiros en acabar un determinado xogo. 

Respecta as regras e aos compañeiros sen ter en conta o resultado obtido no 
mesmo. Non bota a culpa dun mal resultado aos outros alumnos e sabe e 
demostra  que é máis importante formar parte dun grupo que seren os 
primeiros en acabar un determinado xogo na primeira posición. 
 

 

1. ÁREA DE RELIXIÓN       5º E. PRIMARIA    

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Esforzarse por identificar que a adhesión ao ben xera felicidade. Xustifica criticamente as consecuencias que se derivan de facer o ben. 

Interpretar o significado da Alianza de Deus co pobo. Define o termino bíblico de Alianza. 

Comprender e respectar as características do pobo que Deus quere 
contidas no decálogo. 

Clasifica e é consciente do contido do decálogo. 

Distinguir os distintos tipos de libros do Antigo e Novo Testamento. Nomea algúns grupos de libros no Antigo e Novo Testamento. 

Coñecer e Interpretar o significado dos milagres de Xesús como acción Recoñece algúns dos milagres mais importantes de Xesús. 
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de Deus. 

Coñecer e respectar a composición da Igrexa. Identifica as funcións dos diferentes membros da comunidade eclesial. 
 

1. ÁREA DE VALORES           5º E. PRIMARIA    

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

Propoñerse desafías e levalos a cabo mediante unha toma de decisión 
persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas. 

Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de tomar 
unha decisión ética. 

Empregar a aserción Realiza unha defensa tranquila e respectuosa das posicións persoais. 

Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais. 

Comprende o sentido de responsabilidade social e xustiza social 
empregando a capacidade de reflexión, sínteses e estruturación. 

Razoa o sentido da responsabilidade social e da xustiza social. Identifica e 
analiza criticamente desigualdades sociais. Describe condutas solidarias. 

Crear un sistema de valores asumindo os dereitos e deberes do 
alumnado, realizando xuízos morais de situacións escolares e 
resolvendo dilemas morais con supostos prácticos. 

Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais como a dignidade, a 
liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo e a capacidade de 
enfrontarse aos problemas. 

Respectar os valores universais comprendendo a necesidade de 
garantir os dereitos de todas as persoas. 

Argumentar o carácter universal dos dereitos humanos. Expón a importancia 
de que todas as persoas gocen dos dereitos básicos: saúde, benestar, 
alimentación, vestido, vivenda e asistencia médica. Axuíza criticamente as 
circunstancias de persoas que viven en situacións de privación dos dereitos 
básicos. 

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. 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación adecúanse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 
2019-2020. Non obstante, dáselle prioridade á  avaliación, atendendo ao seu carácter continuo e global, diagnóstico e 
formativo, a partir das avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza 
ao alumno ou á alumna.  
O centro flexibiliza, en consecuencia, os criterios de avaliación previstos para cada curso, identificando e valorando 
especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso educativo, o reforzo e a 
consolidación das aprendizaxes realizadas nos dous primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación teñen un 
carácter diagnóstico e formativo, e permiten as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-
2021, para incorporar aqueles obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias especiais do terceiro trimestre, 
non fosen abordados. 

Instrumentos: 
Na actualidade, e por mor das circunstancias especiais, os instrumentos de avaliación que empregaremos de forma 
preferente son: 
a)Escalas de Valoración e Listas de Control de rexistro de tarefas telemáticas. 
b)Intervencións e actuación nas aplicacións e actividades existentes na Aula Virtual. 
c)Seguimento e control das tarefas entregadas de forma manual e recollidas polo profesorado. 
d)Seguimento das actividades baixo o control titorial nas diversas canles estipuladas a tal efecto. 
e)Outros que poidan establecerse segundo as propostas telemáticas establecidas. 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación do alumno adáptase as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como ás 
actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo 
Real Decreto 463/2020, polo que 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 nun máximo 
dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido desde a suspensión da actividade lectiva presencial 
nas aulas físicas , e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e implicación e grao de calidade 
nas tarefas propostas e/ou entregadas. 
Poderá promocionar alumnado, e de maneira excepcional, neste curso 2019-20 sen ter  en  conta limitacións  que  afecten  
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ao  número  de  áreas  pendentes. Haberá un informe  individual  que terá  carácter  informativo  e orientador, detallando 
aquelas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa das circunstancias do terceiro trimestre, e que deberán ser 
obxecto de tratamento durante o próximo curso escolar 2020-2021 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Desenvolvemento de actividades de repaso, recuperación, reforzo das aprendizaxes e competencias adquiridas nos dous 
primeiros trimestres así como ampliación das aprendizaxes tomando como referentes aqueles obxectivos e competencias clave 
máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que requiran unha mínima intervención docente para a súa 
adquisición. 
 
Todas estas actividades son globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas, e tentan promover o traballo 
cooperativo entre o persoal docente e equipos docentes das distintas áreas e inciden en promover aspectos de reflexión, 
hábitos de autonomía na xestión do traballo por parte do alumnado, ao tempo que conxugan o aspecto máis interdisciplinar e 
activo da tarefa, buscando una xestión de recursos diversa e continua. 
Tamén se deseñan unhas actividades específicas enfocadas a axudar a adquisición de competencias daqueles alumnos que non 
o conqueriron nos primeiros trimestres. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 

A metodoloxía a desenvolver neste período será activa, innovadora, proporcionará ao alumnado o apoio e seguimento 
necesario para facilitar o asentamento da súa aprendizaxe, a recuperación e reforzo das competencias e a asimilación de novas 
facetas que requiran un mínimo de intervención directa e que fomenten a autonomía e progresión paulatina das aprendizaxes 
do discente.  
Así mesmo o nivel e coa finalidade de axudar ao alumnado organizarase a actividade de xeito gradual con unha continua 
progresión, autorregulando a súa aprendizaxe e man tendo un bo estado emocional. Así mesmo o nivel, por medio da súa 
coordinación, organizará os recursos de apoio para favorecer na medida do posible a axeitada atención ao alumnado con 
necesidades educativas especiais, favorecendo o seu acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e 
apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación deste alumnado. Porase, asemade, especial coidado na atención ao 
alumnado con necesidade específica de apoio educativo.  Para iso contarase co asesoramento do equipo de Orientación que 
programará as medidas necesarias para a atención á diversidade segundo o Plan Xeral (PAD) elaborado a principios de curso. 
Igualmente dotarase da formación específica ao alumnado para o traballo telemático, o manexo das Aulas Virtuais e calquera 
outra tarefa específica a tal efecto. 
O alumnado sen conectividade será identificado (como xa se fixo a comezos deste período) e manterase con eles un seguimento 
continuo por outros medios, podendo trasladarlle medios materiais específicos (tablets ou ordenadores se fora posible) ou 
imprimindolle as tarefas e facendo a entrega dese traballo de forma semanal e habitual. Así mesmo  incidirase na xestión titorial 
con maior incidencia nestes casos, favorecendo calquera axuda que o alumnado poida reclamar. 
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Materiais e recursos 

Os materiais específicos que se trasladen de forma telemática e os materiais habituais de traballo no ámbito docente. 
Igualmente deberemos trasladar e insistir en proporcionar axuda de materiais que poida necesitar o alumnado para o 
desenvolvemento axeitado das súas tarefas. 
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5. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Toda comunidade educativa, en especial as familias e alumnado, serán informados deste procedemento ao 
traverso de as distintas canles de publicación que emprega o Centro;  

-Información por Abalar Móbil. 
-Información en Páxina WEB 
-Información en enlace en Aula Virtual. 
-Información con nota de enlace en Taboleiro 
-Información por comunicación Titorial 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e demais medios habituais do Centro. 


