
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 14 CENTRO:CEIP PLURILINGÜE A LAXE 
CURSO:5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

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 PLURILINGÚE A LAXE 

CURSO: 2019/2020 

NIVEL: 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 14 CENTRO:CEIP PLURILINGÜE A LAXE 
CURSO:5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

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 3 DE 14 CENTRO:CEIP PLURILINGÜE A LAXE 
CURSO:5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

                            1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
                                                              CIENCIAS DA NATUREZA 5º 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. 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. 

B2.3. 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. 

-  Coñece os principios das dietas equilibradas, e elabora menús variados identificando ás prácticas 
saudables. 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas. Identificar as 
principais características e funcións. 

- Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, 
nomeando as principais características e funcións de cada un deles. 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas. 
Identificar as principais características e funcións. 

- Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, 
nomeando as principais características e funcións de cada un deles. 

B3.2. 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. 

B3.3. 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, mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara aos seres 
vivos. 

- Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e compoñentes dun ecosistema. 
- Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utiliza os instrumentos e os medios 

audiovisuais e tecnolóxicos apropiados e comunica de xeito oral e escrito os resultados. 
- Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e as causas de extinción de 

especies e explica algunhas actuacións para o seu coidado. 

                                                                                                                                                                      CIENCIAS NATURALES 6º 

B2.1. 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. 

B2.2. Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos, sistemas: a súa localización, forma, 
estrutura, funcións, coidados etc. 

- Identifica e describe as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, 
circulatorio e excretor e explica as principais función. 

B2.3. 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. 

- Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para 
previr e detectar os riscos para a saúde. 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas. Identificar as 
principais características e funcións. 

- Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, 
nomeando as principais características e funcións de cada un deles. 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas. Identificar as 
principais características e funcións. 

- Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, 
nomeando as principais características e funcións de cada un deles. 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e tipos. -  Identifica as características e clasifica os seres vivos: 
. Reino animal. 
. Reino das plantas. 
. Reino dos fungos. 
. Outros reinos 

B3.3. 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, 
mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

- Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e 
ecosistemas. 

- Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo fincapé no coidado destes e nomea 
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algunhas causas de extinción de especies. 
- Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os 

medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito oral e escrito os resultados. 

                                                                                                                                                     CIENCIAS SOCIALES 5º 

B1.1.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. 
- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de 

decisións e asume responsabilidades. 

B1.2.Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento de respecto e tolerancia 
ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e debates, valorando o esforzo e amosando 
actitudes de cooperación, participación e respecto cara aos demais. 

- Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo 
valorando o esforzo e o coidado do material. 

- Adopta un comportamento responsable, construtivo e solidario, respectando diferentes ideas e 
achegas nos debates e recoñecendo a 

cooperación e o diálogo como principios básicos do funcionamento democrático. 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser  capaz de ler, escribir e falar 
sobre  sobre Ciencias sociais, así como comprender diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter 
social, xeográfico ou histórico. 

- Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos 
e as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

B3.4.Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español respectando as 
diferenzas. 

- Valora, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, política e lingüística 
nun mesmo territorio como fonte de 

enriquecemento cultural. 

B4.3.Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade 
para ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
relevantes. 

- Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a 
duración, a simultaneidade e as relacións entre os 

acontecementos. 

B4.5.Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, valorando a 
importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural 
que hai que coidar e legar. 

- Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as 
responsabilidades que supón a súa conservación e 

mellora. 

B4.6.Valorar a importancia dos museos sitios e monumentos históricos como espazos onde se ensina e 
aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza 
cultural. 

- Aprecia a herdanza cultural a escala local e nacional como a riqueza compartida que hai que 
coñecer, preservar e coidar. 

                                                                                                                                                        CIENCIAS SOCIAIS 6º 

B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fontes (directas e indirectas). 

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, 
reflexiona respecto ao proceso seguido e o  comunica oralmente e/ou por escrito. 

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter información e como 
instrumento para aprender, e expresar contidos sobre Ciencias sociais. 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para 
elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados 

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no estudo. 
 

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa 
terminoloxía axeitada aos temas tratados. 
 

B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñan a busca, selección e 
organización de textos de carácter social,xeográfico ou histórico,amosando habilidade para traballar 
tanto individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo. 

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e 
organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico. 
 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 14 CENTRO:CEIP PLURILINGÜE A LAXE 
CURSO:5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

B1.6.Respecta a variedade dos diferentes grupos humanos e valora a importancia dunha convivencia 
pacífica e tolerante entre todos eles sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos 
universalmente compartidos. 

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos 
humanos sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos. 
 

B3.6.Describir o funcionamento da publicidade e as súas técnicas distinguindo publicidade educativa e 
publicidade consumista. 

CSB3.6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas 
publicitarias máis habituais, analizando exemplos 
concretos. 

B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os procesos e acontecementos históricos, 
políticos, sociais e culturais, máis relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global 
da súa evolución. 

CSB4.3.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a 
duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos. 
 

B4.4.Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, valorando a 
importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural 
que hai que coidar e legar. 
 

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as 
responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 
CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os valora como un patrimonio que debemos legar e recoñece 
o valor que o patrimonio arqueolóxico monumental nos achega para o coñecemento do pasado. 

B4.5.Valorar a importancia dos históricos como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural. 

CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea como a riqueza compartida 
que hai que coñecer, preservar e coidar. 

                                                                                                                                                           MATEMÁTICAS 5º 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de números (romanos, 
naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

-  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 

B2.2. 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. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo 
mental, facendo referencia implícita ás propiedades das operación, en situación de resolución de 
problemas. 

-  Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. 
- Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal. 

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para interpretar e intercambiar información en 
contextos da vida cotiá. 

-  Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, 
identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de problemas 

B2.6. 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. 

- Calcula os primeiros múltiplos dun número dado. 
- Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, 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. 

B2.7. 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 
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

- 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. 

B3.1. 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. 

B3.3. 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. 
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B3.5. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.  

- Resolve problemas de medida, utilizando 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 da súa 
utilización. 

                                                                                                                                                                            MATEMÁTICAS 6º 
B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de números (romanos, 
naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

-  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 

B2.2. 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. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo 
mental, facendo referencia implícita ás propiedades das operación, en situación de resolución de 
problemas. 

- Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. 
- Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal. 

B2.4. Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que se 
usan segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación 
e calculadora). 

- Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10. 

B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para interpretar e intercambiar información en 
contextos da vida cotiá. 

- Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, 
identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de problemas 

B2.6. 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 e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha fracción por 
un número. 

- Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese. 
B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para interpretar e intercambiar 
información e resolver problemas en contextos da vida cotiá. 

- Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en situacións de 
proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación 
formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas. 

B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

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

B3.1. 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. 

B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma 
magnitude, expresando os resultados en unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e 
por escrito o proceso seguido e aplicándoo á resolución de problemas. 

- Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades 
noutras da mesma magnitude, expresando os resultados nas unidades de medida máis axeitadas, 
explicando oralmente e por escrito o proceso seguido. 

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados 
e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.  

- Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, 
as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando 
outras formas de resolvelo.  

                                                                                                                                                           LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  5º 

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situación con 
vocabulario axeitado e estrutura coherente. 

- Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos básicos do modelo dado. 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu contexto de uso - Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes 
contextos de comunicación. 
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B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais, e identificar ideas ou valores non explícitos 
accesibles á súa idade. 

- Comprende a 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 

- Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situación de aprendizaxe 
individual ou colectivo. 

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos adecuados ao nivel dos xéneros máis habituais imitando 
modelos: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

- Elabora comprensiblemente textos orais do ámbito escolar e social e de diferente tipoloxía, 
seguindo unha secuencia lineal, adecuados ao nivel e imitando modelos 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. - Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación 
adecuada. 

B2.2. Utilizar as estratexias de control do proceso lector (anticipación do significado, formulación de 
hipóteses, uso do dicionario, relectura). 

- Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións e esquemas que o 
acompañan 

- Interpreta mapas conceptuais sinxelos. 
B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, con coherencia, 
aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a presentación.  

- Escribe, 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... 

- Presenta un informe, utilizando soporte papel e informático, sobre situacións sinxelas, recollendo 
información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e 
expresando conclusións. 

B3.4. Utilizar de xeito autónomo o dicionario. - Utiliza habitualmente o dicionario,en diferentes soportes, no proceso de escritura. 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas do - Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, 
carteis…facendo ilustracións e buscando imaxes dixitais para facilita a súa comprensión ou mellorar 
a súa presentación. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado das palabras e campos semánticos), así coma as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

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

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. - Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. - Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas producións escritas. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da 
lingua. 

- Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e nomes: clasificación e uso 
para construír un discurso sinxelo nos diferentes tipos de producións. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas. - Distingue algúns recursos retóricos e métricos básicos propios dos poemas. 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en verso, con sentido estético e 
creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais. 

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

                                                                                                                                                                     LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 6º 
B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais. - Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para comunicarse nas interaccións 

orais 
B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situación con 
vocabulario axeitado e estrutura coherente. 

- Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos básicos do modelo dado. 

B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu contexto de uso - Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes 
contextos de comunicación. 

B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e secundarias e - Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. 
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identificar ideas ou valores non explícitos. - Identifica as ideas principais dun texto. 

B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos adecuados ao nivel dos xéneros máis habituais imitando 
modelos: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) 
e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

- Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando modelos e axustándose á 
forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos) 

B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

- Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de 
datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. - Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación 
adecuada. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como medio para 
ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

- Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas principais e as secundarias dos textos de 
diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir da lectura dun texto en voz alta. 

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais e secundarias nos 
distintos tipos de textos. 

- Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos diferentes tipos de 
texto. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, con coherencia, 
aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a presentación.  

- Escribe, 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... 

- Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver dúbidas sobre a lingua, o uso ou a ortografía das 
palabras. 

- Utiliza habitualmente o dicionario,en diferentes soportes, no proceso de escritura. 

B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas da área. - Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e informático, sobre 
problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 
Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións. 

B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de resposta a unha planificación sistemática de mellora da 
eficacia escritora e fomente a creatividade. 

-  Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. 
. Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a 

presentación. 
. Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se trata. 
. Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 
. Reescribe o texto. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado das palabras e campos semánticos), así coma as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

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

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. - Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, 
estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. - Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o dicionario. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da 
lingua. 

- Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e nomes: clasificación e uso 
para construír un discurso sinxelo nos diferentes tipos de producións. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas. - Distingue algúns recursos retóricos e métricos básicos propios dos poemas. 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en verso, con sentido estético e 
creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais. 

- Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas 
ou modelos dados. 
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                                                                                                                                           LINGUA GALEGA 5º 
                                                                                                                                                 (añadiríamos os seguintes aos xa nomeados de lingua castelá) 
B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 

comunicativo. 
B1.14. Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. - Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

B1.13. Recoñecer, de maneira global, e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua galega. - Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e o estándar como variante unificadora. 

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos en diferentes variedades da lingua galega.  - Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das variedades da 
lingua galega. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

- Valora a lingua escrita como medio de comunicación.  

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado. - Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender. 

                                                                                                                                                                        LINGUA GALEGA 6º 
                                                                                                                                                 (añadiríamos os seguintes aos xa nomeados de lingua castelá) 

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo. 

B1.14. Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. - Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: sanidade, Administración, xustiza, 
educación, medios de comunicación... 

- Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 
B1.13. Recoñecer e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua galega. - Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e 

cultural e o estándar como variante unificadora. 
B2.12. Analizar textos escritos en diferentes variedades da lingua galega.  - Percibe as diferenzas lingüísticas presentes nas variedades da lingua galega. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación. 

- Valora a lingua escrita como medio de comunicación.  

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado. - Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender. 

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e 
como recurso de gozo persoal. 

- Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e 
como recurso de gozo persoal. 

                                                                                                                                            LINGUA EXTRANXEIRA: INGLÉS 5º 

B2.1. 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). 

PLEB2.1. 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. 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, procedente dos medios 
de comunicación adaptados á súa competencia lingüística e acorde coa súa idade 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de textos escritos. 
PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situacións de relación interpersoal (invitacións, notas, avisos). 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e significativos e aplicar 
progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e 
escrito. 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 
comidas, festividades…) e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 
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B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª e 3ª persoa… 
B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer… 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a afirmación e a negación… 
PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer… 

                                                                                                                                           LINGUA EXTRANXEIRA : INGLÉS 6º 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os puntos principais do texto. 

PLEB1.5. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun 
obxecto ou un lugar. 

B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi breves que requiran un intercambio 
directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares (un mesmo, a 
contorna inmediata, persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e opinións), nun rexistro neutro ou 
informal, utilizando expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas 
con conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi clara, sexan evidentes as pausas e 
titubeos e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación da persoa interlocutora para manter a 
comunicación.  

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou 
do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa 
familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais actividades do seu día a día; 
describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto exterior 
dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir 
o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e 
entoación comprensible. 

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información específica en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de alta 
frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, cotiáns ou de necesidade 
inmediata, a condición de que se poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e contextual.  

PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, letreiros e carteis en rúas, 
tendas, medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e lugares públicos. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos moi breves e sinxelos, p. e. 
copiando palabras e frases moi usuais para realizar as funcións comunicativas que se perseguen. 

PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da 
súa contorna inmediata (familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai 
preguntas relativas a estes temas. 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e significativos, sobre a vida 
cotiá (hábitos, horarios, actividades ou celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou escolares), comportamento (xestos habituais, uso da voz ou 
contacto físico) e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre 
estes a unha comprensión adecuada do texto. 

PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun 
obxecto ou dun lugar. 
 

                                                                                                                             EDUCACION ARTÍSTICA: EDUCACIÓN MUSICAL 5º E 6º 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, de maneira que sirvan como marco 
de referencia para creacións propias. 

- Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un 
vocabulario preciso. 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos musicais de repetición, variación e 
contraste, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, 
asumindo a responsabilidade na interpretación en grupo e respectando tanto as achegas das demais 
persoas como a persoa que asuma a dirección. 

- Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento 

- Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e 
colectivo. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

- Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes. 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a danza, valorar a 
súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa interpretación como unha forma de interacción social. 

- Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
- Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna dunha obra musical e supón 

unha orde espacial e temporal. 
- Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 
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                                                                                                                                   EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 5º E 6º 

B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, formas e colores; comprobando as 
posibilidades que achegan para a creación artística 

EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas sobre diferentes 
soportes. 

B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar documentos de información e 
comunicación (carteis, guías, folletos etc.) 

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos 
elementos e recursos para os axustar ás necesidades. 

 
B2.5. Participar con interese, coidando e respectando o material, os utensilios e os espazos, 
desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, respectando as normas e as regras previamente establecidas. 

 
EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados 
EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas actividades propostas, colaborando na recollida e na 
organización do material. 

B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, que expresen o respecto e a 
riqueza das achegas que ofrecen as manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou musicais), apreciando as 
texturas, as formas, as liñas, as medidas e as cores 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas composicións plásticas. 

B2.1. Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis 
axeitadas para a realización da obra prevista. 

EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e soltura. 

B2.2. Representar volumes utilizando recursos como cores, claroscuros, corte, dobra e encartado. 
EPB2.2.4. Fai obxectos tridimensionais utilizando o recorte, o encartado e o pegado de pezas de diversas 
formas, utilizando diversos tipos de 
materiais. 

                                                                                                                                                                     EDUCACIÓN FÍSICA 5º E 6º 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as habilidades motrice básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de 
forma eficaz. 

EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos non habituais, adaptando 
as habilidades motrices á diversidade e incerteza procedente da contorno e ás súas posibilidades. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde 
e o benestar, manifestando unha actitude responsable cara un mesmo ou mesma 

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do 
sedentarismo dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol tabaco e outras substancias. 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de 
Galicia 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras destes. 

                                                                                                                                                                 RELIGIÓN CATÓLICA 

Recoñecer que a relación con Deus fai a persoa máis humana 
Investiga acontecementos da historia onde se aprecia que o feito relixioso 

foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humáns ,convivencia… 

Distinguir que a través de Xesús atopamos a Deus Identifica os rasgos que Xesús desvela do Pai nos discursos do evanxeo 

Comprender que a misión de Xesús continúa na Igrexa Explica a misión apostólica nas expresións de Xesús 

Comprender que Xesús ten que vencer obstáculos para facer a vontade de Deus Valora as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer a seu Pai. 

                                                                                                                                                         VALORES CULTURAI E CÍVICS 

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade persoal VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e digna. 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose para 

o logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo 

compromisos para a consecución de obxectivos. 

B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosando condutas VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 
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solidarias. 

B3.8. Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de 

nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social, aplicándoa á análise do contorno social. 

VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso de estereotipos no contexto 

escolar. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Terase en conta os traballos realizados e presentados durante o período de 
escolarización na casa así como o seguimento do traballo a traves do contacto cos alumnos. No mes de 
xuño, ata cinco días antes da avaliación, recolleranse os traballos propostos desde a declaración do 
estado de alarma. Usaremos: 

 Observación indirecta do traballo diario. 
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 
 Valoración cuantitativa do progreso individual (cualificacións). 
 Valoración cualitativa do progreso individual (anotacións e puntualizacións). 

Instrumentos:  
Tarefas de repaso, recuperación e ampliación de determinados contidos. 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso terá en conta as cualificacións da 1º e 2º avaliacións. A nota finalacadada 
poderase ver incrementada ata un 20% da mesma en función do traballo presentado polo alumno desde 
a declaración do estado e alarma.   
1. Traballo autónomo (na casa )  

• Realización sen axuda externa e valoración do traballo en casa. 

• Estimación do tempo empregado para resolver unha actividade. 
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 
• Orde e limpeza na presentación. 
• Caligrafía e destrezas. 

• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado. 
• Creatividade. 
2. Actividades TIC. 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e adecuación. 
• Valoración do tempo empregado/tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía lexible e destrezas. 
• Tempo de realización. 
• Uso adecuado e guiado do ordenador e dalgunha ferramenta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información sinxela ou 
resolver unha actividade. 
• Tipo de participación (autónoma, con apoio ou ningunha). 
• Grao de elaboración da resposta, interese e motivación. 
3. Participación e seguimento das clases telemáticas (intervencións orais, respostas...) 

• Mensaxe estruturada. 
• Nivel e calidade das intervencións. 
• Uso de vocabulario apropiado e mensaxe estructurada. 
• Comportamento, esforzo e interese. 
4. Dossier de traballo individual.  
• Interese, motivación, creatividade e iniciativa. 
• Opinión persoal do traballo e de como se fixo. 
• Presentación clara e ordenada. 
• Razoamento da selección das producións que forman o dossier. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

"Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, deseñaremos tarefas de recuperación, 
repaso e reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores no 3º trimestre  
así como a realización de actividades globalizadoras"como:  
- dramatizacións de conceptos e temas para o seu repaso. 
- comprensións lectoras e expresións escritas. 
- actividades conxuntas de repaso de diferentes conceptos. 
- afianzamento de aprendizaxes anteriores a través de traballos de investigación. 

- realización de vídeos 

- propostas de xogo individual e en familia 

- construción de enredos 

- retos nos que se traballan diferentes capacidades físicas básicas. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten algún tipo de conectividade, xa sexa por videoconferencia, 
wassap, correo electrónico e chamadas individualizadas. 
- Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 
coñecementos previos e da memorización comprensiva. 
- Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por eles mesmos, 
atendendo así ás necesidades individuais de cada alumno/a. 
- Favorecer situacións en que os alumnos deben actualizar os seus coñecementos. 
- Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos dunha 
maneira lúdica, co fin de que resulten motivadoras. 
- Favorecer que o alumnado gañe unha maior autonomía en diferentes tarefas cotiás. 
- Os contidos das áreas estarán interrelacionados entre sí, potenciando así un enfoque 
globalizador e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da aprendizaxe 
baseada en competencias. 
- Os contidos traballaranse na casa con proxectos, pequenas investigacións no medio, 
actividades de experimentación, resolución de problemas concretos, realización de 
debates sobre temas de actualidade, onde o alumnado avance no desempeño das 
competencias clave ao longo da etapa, elixindo en cada caso a metodoloxía axeitada en 
función das necesidades e desenvolvendo o seu espiritu critico. 

Materiais e recursos 

Ordenador E-dixgal. 
Cadernos de traballo. 
Materiais didácticos  de elaboración propia. 
Fichas de reforzo e apoio. 
Recursos didácticos na rede. 
Recursos didácticos audivisuais de elaboración propia por parte do profesorado. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

O profesorado informará as familias e o alumnado da modificación da 
programación para a terceira avaliación a través dos medios utilizados nestes 
momentos: correo electrónico, grupo de wasap, videoconferencia, 
telefónicamente e enlace á páxina web. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro 

 

 


