
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 5º 

✗ Criterio de avaliación 5º Criterio de avaliación 6º

✗Apoiar  en  boas  razóns  os  diferentes  puntos  de  vista  e

opinións.

✗Exercitar o razoamento hipotético.

✗Dialogar  creando  pensamentos  compartidos  con  outras

persoas.

✗Coñecer e valorar tanto as distintas formas de vivir dos seres

humanos,  como as  coincidencias  que existen no medio das

diferenzas.

✗Contribuír á mellora do clima do grupo mostrando actitudes

cooperativas e establecendo relacións respectuosas.

✗Establecer criterios na dilucidación de valores baseándose no

respecto e na dignidade persoal.

✗Exercitar a empatía nas valoracións morais.

✗Estruturar  un  pensamento  efectivo  e  independente

empregando as emocións de forma positiva.

✗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.

✗Colaborar  en  proxectos  de  grupo  escoitando  activamente,

demostrando interese polas outras persoas e axudando a que

sigan motivadas para escoitarse.

✗Comprender  a  correlación  entre  dereitos  e  deberes,

valorando situacións reais en relación aos dereitos do neno e

respectando a igualdade de dereitos de nenos e nenas.

✗Comprender a importancia da contribución dos cidadáns aos

servizos públicos e aos bens comúns a través dos impostos.

✗Recoñecer  a  necesidade  de  defender  a  natureza  e  ser

consciente das posibilidades individuais e sociais para actuar
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✗Establecer  relacións  interpersoais  positivas  empregando

habilidades sociais.

✗Propoñerse  retos  e  levalos  a  cabo  mediante  decisións

persoais, meditadas e responsables.

✗Descubrir  os  deberes  que  se  desprenden  dos  grupos  de

pertenza, valorando criticamente a herdanza cultural propia.

✗Definir  e  formular  claramente  problemas  de  convivencia,

propoñendo alternativas á súa resolución.

✗Desenvolver  un  sentido  da  liberdade  compatible  coa

creación e co cumprimento de normas de convivencia.

✗Respectar os valores universais comprendendo a necesidade

de garantir os dereitos básicos de todas as persoas.

✗Comprender a importancia dos dereitos do neno valorando

as condutas que o protexen.

na súa defensa.

✗Comprender  o  sentido  da  responsabilidade  social  e  da

xustiza social.

✗Coñecer e expresar as notas características da democracia e

a importancia dos valores cívicos na sociedade democrática.

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

Avaliación

Procedementos:
Realización de tarefas propostas en Edixgal por parte do alumno. 

Instrumentos:
Libre open office
PDF
Rexistro de tarefas diarias por medio de Edixgal

Cualificación final

A media da primeira e segunda avaliación que se lle poderá subir ata dous 
puntos en relación ó traballo da terceira avaliación.
Entrega puntual de todas as actividades. 
Claridade na presentación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Non existe en primaria.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non procede.

Criterios de cualificación:

Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non procede.



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

Actividades
Actividades online na plataforma online edixgal.
Resúmes dos distintos puntos dos temas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade xa que  traballa a través da Plataforma 
Edixgal.
Reparto das materais por días.

Materiais e recursos

Todos aquiles dos que poida dispor o alumnado no seu entorno familiar.

• Edixgal.

• Grupos de Whatssap.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• Páxina web do colexio.

• Grupo de Whatssap

• Edixgal

• Cisco webes

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro e información telefónica.
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