
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP GÁNDARA-SOFÁN
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: CIENCIAS DA NATUREZA
DEPARTAMENTO:
DATA: 11-05-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentando os 
resultados. (CMCT)

5º-CNB1.4.Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando 
problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os resultados.

Coñecer e explicar as principais características e compoñentes dun ecosistema. 5º-CNB3.3.1.Coñece e explica  as principais características e compoñentes dun ecosistema.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entrega de tarefas propostas a través da web e envío de archivos ao correo electrónico.

Instrumentos: 
Escalas de observación. 
Audios, vídeos, fotos e fichas enviadas polo alumnado.

Cualificación
final

Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota final os 
traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que axuden a mellorar a 
nota media dos dous primeiros trimestres) A nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º
trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (cólganse actividades 
semanais en PDF na web do centro). 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA

AL.C/Conectividade: Todo el alumnado del centro
AL. S/Conectividade: NON EXISTE

Materiais e recursos

Materiais online elaborados pola mestra e adaptados a diferentes dispositivos, 
recursos on line, fichas, pdf e vídeos, blog con recursos tic relacionados coa 
materia.

Seguimento das actividades realizadas polo alumnado e enlace a recursos para o 
alumnado no blog... e recursos utilizados nos  proxectos de centro.
(PRENSA+RADIO+FOTOGRAFÍA), PLAN PROXECTA E DESCANSOS ACTIVOS.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Abalar Móbil, gmail, e vía telefónica, webs do centro e blogs.

Publicidade Publicación o día 12 de maio, na web do centro escolar.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP GÁNDARA-SOFÁN
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: CCSS
DEPARTAMENTO:
DATA: 11-05-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Definir que é o clima e coñecer os tipos de clima de España. (CMCT)
5º-CSB2.5.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que determinan 
en España.

Localizar nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España e as súas 
vertentes hidrográficas. (CMCT)

5º-CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entrega de tarefas propostas a través da web e envío de archivos ao correo electrónico.

Instrumentos: 
Escalas de observación. 
Audios, vídeos, fotos e fichas enviadas polo alumnado.

Cualificación
final

Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota final os 
traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que axuden a mellorar a 
nota media dos dous primeiros trimestres) A nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º
trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (cólganse actividades 
semanais en PDF na web do centro). 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA

AL.C/Conectividade: Todo el alumnado del centro
AL. S/Conectividade: NON EXISTE

Materiais e recursos

Materiais online elaborados pola mestra e adaptados a diferentes dispositivos, 
recursos on line, fichas, pdf e vídeos, blog con recursos tic relacionados coa 
materia.

Seguimento das actividades realizadas polo alumnado e enlace a recursos para o 
alumnado no blog   ...e recursos utilizados nos  proxectos de centro.
(PRENSA+RADIO+FOTOGRAFÍA), PLAN PROXECTA E DESCANSOS ACTIVOS.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Abalar Móbil, gmail, e vía telefónica, webs do centro e blogs.

Publicidade Publicación o día 12 de maio, na web do centro escolar.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP GÁNDARA-SOFÁN
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO:
DATA: 11-05-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Identificar e resolver problemas con varias operacións usando números naturais, 
decimais e fraccións. (CMCT)

5º-MTB2.7.1  Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.

Operar con números (CMCT) 5º-MTB2.4.1    Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entregas de tarefas propostas a través da web e envío de archivos de video  ao correo 
electrónico.

Instrumentos: 
Escalas de Observación dos recursos entregados como audios, videos, fotos, fichas, 
redaccións, portfolio.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota final os 
traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que axuden a mellorar a 
nota media dos dous primeiros trimestres) A nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º
trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (tarefas a realizar na web do
centro, nos blogs ou a través do mail ...)
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA

AL.C/ Conectividade: Todo el alumnado del centro
AL. S/ Conectividade: NON EXISTE

Materiais e recursos
Libro dixital, recursos on line, fichas e pdfs elaborados polo profesor da materia 
correspondente, blogs... e recursos utilizados nos  proxectos de centro.
(PRENSA+RADIO+FOTOGRAFÍA), PLAN PROXECTA E DESCANSOS ACTIVOS.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Abalar Móbil, correo electrónico,  chamadas  telefónica, webs do centro e blogs.
Tamén se están a utilizar a videoconferencia coas familias. (WEBEX)

Publicidade 
Publicación  o  día  12  de  maio,  na  web  do  centro  escolar,  deste  documento
completo.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP GÁNDARA SOFÁN
CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)
DEPARTAMENTO:
DATA: 11/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Recoñecer e comprender palabras e expresións coñecidas en textos
orais sobre temas de interese en diferentes formatos (CCL).

Comprende  e  recoñece  palabras  e  expresións  coñecidas  en  textos  orais
(PLE).

Comprender  a información básica dun texto escrito,  adaptado á súa
idade (CCL).

Comprende o sentido xeral dun texto escrito, adaptado á súa competencia
lingüística e acorde coa súa idade. (PLE)

Valorar a lingua escrita como medio de comunicación, (CCL) (CAA) Valora a lingua escrita como medio de comunicación. (PLE)

Elaborar  oracións  e  textos  sinxelos,  relacionados  con  temas  cotiás
traballados previamente de forma oral (CCL).

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

Amosar  interese  polo  uso  guiado  das  TIC  para  producir  textos,
seguindo un modelo (CD) (CCL) (CAA).

Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e presentacións
e transmitir información escrita. (PLE)

Amosar interese por coñecer e aprender aspectos culturais da lingua
estranxeira (CCL) (CAA).

Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. (PLE)

Identificar  tempos verbais de presente e pasado,  tanto en afirmativa
coma en negativa ou interrogativa (CCL) (CAA).

Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado, a afirmación, a
negación e a interrogación. (PLE)

Diferenciar e empregar preguntas e respostas simples, incluíndo as que
ofrecen información(CCL) (CAA).

Diferenza  preguntas  e  respostas  simples,  así  como  as  que  achegan
información. (PLE)

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entregas de tarefas propostas a través da web e envío de archivos ao 
correo electrónico.

  Instrumentos: 
Escalas de Observación dos recursos como audios, vídeos, fotos, 
fichas, portfolio.

Cualificación
final

Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a 
nota final os traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre
que axuden a mellorar a nota media dos dous primeiros trimestres). A 
nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (tarefas a
realizar na web do centro no seguinte enlace: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/ no relativo ó 5º
curso da EP.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA.
AL.C/Conectividade: Todo o alumnado do centro.
AL. S/Conectividade: NON EXISTE.

Materiais e recursos
Libro dixital, recursos online, fichas e pdfs elaborados polo profesor
da materia correspondente, blogs...recursos utilizados en proxectos
de centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Abalar Móbil, Gmail, vía telefónica, web do centro e blogs.

Publicidade Publicación o día 12 de maio, na web do centro escolar.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP GÁNDARA-SOFÁN
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA
DEPARTAMENTO:
DATA: 11-05-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Recoñecer o pentagrama e as notas de do a dó. A clave de sol, o símbolo de compás 
2/4, 3/4 e 4/4 (CAA, CCEC)

5º-EMB2.1.1 Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras.

Valorar o traballo e o estudo como ferramenta para a aprendizaxe e o progreso persoal 
e grupal no ámbito da música. (CAA)

5º-EMB2.1.4 Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entrega de tarefas propostas a través da web e envío de archivos ao correo electrónico.

Instrumentos: 
Escalas de observación. 
Audios, vídeos, fotos e fichas enviadas polo alumnado.

Cualificación
final

Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota final os 
traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que axuden a mellorar a 
nota media dos dous primeiros trimestres) A nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º
trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (cólganse actividades 
semanais en PDF na web do centro). 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA

AL.C/Conectividade: Todo el alumnado del centro
AL. S/Conectividade: NON EXISTE

Materiais e recursos

Materiais online elaborados pola mestra e adaptados a diferentes dispositivos, 
recursos on line, fichas, pdf e vídeos, blog con recursos tic relacionados coa 
materia.

Seguimento das actividades realizadas polo alumnado e enlace a recursos para o 
alumnado no blog: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/musica

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/musica


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Abalar Móbil, gmail, e vía telefónica, webs do centro e blogs.

Publicidade Publicación o día 12 de maio, na web do centro escolar.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP GÁNDARA-SOFÁN
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: REC
DEPARTAMENTO:
DATA: 11-05-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Xustificar as consecuencias que se derivan de facer o ben. 5º-REC-B1.2.1.Xustifica críticamente as consecuencias que se derivan de facer o ben.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entrega de tarefas propostas a través da web e envío de archivos ao correo electrónico.

Instrumentos: 
Escalas de observación. 
Audios, vídeos, fotos e fichas enviadas polo alumnado.

Cualificación
final

Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota final os 
traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que axuden a mellorar a 
nota media dos dous primeiros trimestres) A nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º
trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (cólganse actividades 
semanais en PDF na web do centro). 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA

AL.C/Conectividade: Todo el alumnado del centro
AL. S/Conectividade: NON EXISTE

Materiais e recursos

Materiais online elaborados pola mestra e adaptados a diferentes dispositivos, 
recursos on line, fichas, pdf e vídeos, blog con recursos tic relacionados coa 
materia.
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MATERIA:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Abalar Móbil, gmail, e vía telefónica, webs do centro e blogs.

Publicidade Publicación o día 12 de maio, na web do centro escolar.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP GÁNDARA-SOFÁN
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: Educación Física
DEPARTAMENTO:
DATA: 11-05-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Propoñerse a mellora naqueles aspectos que o precisa, incluindo a competencia dixital 
para a realización das tarefas .(EF)

Ten interese por mellorar a competencia motriz. (CSIEE) (CAA) (CD)

Ser  autónomo á hora de realizar un xogo ou unha tarefa proposta.(EF)
Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores con 
espontaneidade e creatividade.(CSIEE) (CCS) (CAA)

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entregas de tarefas propostas a través da web e envío de archivos de video  ao correo 
electrónico.

Instrumentos: 
Escalas de Observación dos recursos entregados como audios, videos, fotos, fichas, 
redaccións, portfolio.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota final os 
traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que axuden a mellorar a 
nota media dos dous primeiros trimestres) A nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º
trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (tarefas a realizar na web do
centro, nos blogs ou a través do mail ...)
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA

AL.C/ Conectividade: Todo el alumnado del centro
AL. S/ Conectividade: NON EXISTE

Materiais e recursos
Libro dixital, recursos on line, fichas e pdfs elaborados polo profesor da materia 
correspondente, blogs... e recursos utilizados nos  proxectos de centro.
(PRENSA+RADIO+FOTOGRAFÍA), PLAN PROXECTA E DESCANSOS ACTIVOS.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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MATERIA:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Abalar Móbil, correo electrónico,  chamadas  telefónica, webs do centro e blogs.
Tamén se están a utilizar a videoconferencia coas familias. (WEBEX)

Publicidade 
Publicación  o  día  12  de  maio,  na  web  do  centro  escolar,  deste  documento
completo.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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DEPARTAMENTO: 
DATA: 11/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Recoñecer materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas 
composicións plásticas. (CCEC) 

Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas composicións 
plásticas. (EP) 

Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de 
información e documentación para a creación de producións propias. 
(CD) (CCEC) (CSIEE) 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de 
información e documentación para a creación de producións propias. (EP) 

Participar con interese nas actividades propostas, apreciando a 
realización correcta, precisa, ordenada e limpa das actividades. (CAA) 
(CCEC) (CSIEE). 

Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización 
correcta, precisa, ordenada e limpa das actividades. (EP) 

Amosar interese e esforzo por empregrar a lingua estranxeira na 
materia. (CAA) (CSIEE) 

Amosa interese e esforzo no emprego da lingua estranxeira nesta materia. 
(EP) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Entregas de tarefas propostas no primeiro e segundo trimestres. 

  Instrumentos:  

  Observación das tarefas realizadas. 
 

Cualificación final 

Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota 
final os traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que 
axuden a mellorar a nota media dos dous primeiros trimestres). A nota 
NUNCA poderá ser menor que a do 2º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  As do 1º e 2º trimestres. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA. 
AL.C/Conectividade: Todo o alumnado do centro. 
AL. S/Conectividade: NON EXISTE. 

Materiais e recursos Recursos online, recursos utilizados nos diferentes proxectos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Abalar Móbil, Gmail, vía telefónica, web do centro e blogs. 

Publicidade  Publicación o día 12 de maio, na web do centro escolar. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender, buscar, , localizar e seleccionar información explícita en textos.(CCL) 
5º-LCB2.1.3Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do 
ámbito escolar e social: 
 

Crear textos sinxelos de diferentes tipos (narrar, describir, resumir, expoñer opinión, 
informar, etc).(CCL) 

5º-LCB3.1.1Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito 
social e escolar, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos 
informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, 
receitas, instrucións, normas... 

Amosar interés pola participación e esforso nas actividades escritas de forma 
correcta(CCL, CAA) 

5º-LCB3.3.5.Amosa na evolución dos seus escritos interese e esforzo por escribir 
correctamente de forma persoal. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Entrega de tarefas propostas a través da web e envío de archivos ao correo electrónico. 

Instrumentos:  
Escalas de observación.  
Audios, vídeos, fotos e fichas enviadas polo alumnado. 

Cualificación final 

Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota final os traballos 
entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que axuden a mellorar a nota media dos 
dous primeiros trimestres) A nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (cólganse actividades semanais 
en PDF na web do centro).  

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA 
 
AL.C/Conectividade: Todo el alumnado del centro 
AL. S/Conectividade: NON EXISTE 

Materiais e recursos 

Materiais online elaborados pola mestra e adaptados a diferentes dispositivos, 
recursos on line, fichas, pdf e vídeos, blog con recursos tic relacionados coa materia. 

 
Seguimento das actividades realizadas polo alumnado e enlace a recursos para o alumnado 
no blog... e recursos utilizados nos  proxectos de 
centro.(PRENSA+RADIO+FOTOGRAFÍA), PLAN PROXECTA E DESCANSOS 
ACTIVOS. 
 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Abalar Móbil, gmail, e vía telefónica, webs do centro e blogs. 

Publicidade  Publicación o día 12 de maio, na web do centro escolar. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP GÁNDARA-SOFÁN
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: LINGUA GALEGA
DEPARTAMENTO:
DATA: 11-05-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos. (CCL)
5º-LGB2.1.3  Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o 
significado de palabras e expresións polo contexto.

Coidar a presentación (CCL, CAA)
5º-LGB3.7.1 Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre 
parágrafos, interliñado? en calquera soporte.

Elaborar textos cunha estrutura definida con coherencia. (CCL)
5º-LGB3.2.4.Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, 
usando o rexistro adecuado.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entrega de tarefas propostas a través da web e envío de archivos ao correo electrónico.

Instrumentos: 
Escalas de observación. 
Audios, vídeos, fotos e fichas enviadas polo alumnado.

Cualificación
final

Nota 1ºtrimestre + Nota 2º trimestre = Media (terase en conta para a nota final os 
traballos entregados de ampliación e reforzo do 3º trimestre que axuden a mellorar a 
nota media dos dous primeiros trimestres) A nota NUNCA poderá ser menor que a do 2º
trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
As propias de reforzo e ampliación do 1º e 2º trimestre (cólganse actividades 
semanais en PDF na web do centro). 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Metodoloxía  LIBRE DIRIXIDA

AL.C/Conectividade: Todo el alumnado del centro
AL. S/Conectividade: NON EXISTE

Materiais e recursos

Materiais online elaborados pola mestra e adaptados a diferentes dispositivos, 
recursos on line, fichas, pdf e vídeos, blog con recursos tic relacionados coa 
materia.

Seguimento das actividades realizadas polo alumnado e enlace a recursos para o 
alumnado no blog...e recursos utilizados nos  proxectos de centro.
(PRENSA+RADIO+FOTOGRAFÍA), PLAN PROXECTA E DESCANSOS ACTIVOS.
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https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1487


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Abalar Móbil, gmail, e vía telefónica, webs do centro e blogs.

Publicidade Publicación o día 12 de maio, na web do centro escolar.
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