
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 MONTE BALIÑO 

CURSO: 5º - 6º 
MATERIA: Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias sociais. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 5º Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º 

 Comprender axeitadamente discursos orais, tendo en conta as 

características dos diferentes contextos. 

 Expresarse oralmente, utilizando o vocabulario preciso, estruturando a 

información e empregando a entoación axeitada. 

 Valorar e aceptar as achegas dos demais respectando as normas do 

intercambio comunicativo. 

 Ler sen cometer erros  de precisión (omisións, adicións, substitucións, 

inversións...), respectando os signos de puntuación e  entonando 

correctamente. 

 Comprender textos adaptados a súa idade, distinguindo as ideas 

principais das secundarias. 

 Memorizar, reproducir e representar textos,  presentando de forma 

organizada os feitos, ideas ou vivenzas e empregando a pronunciación, o 

ritmo e a entoación axeitados á intención comunicativa.  

 Elaborar textos escritos de diferentes tipos, utilizando os 

procedementos básicos de cohesión, tales como nexos, tempos verbais 

adecuados...; cunha caligrafía lexible e respectando as regras elementais 

de ortografía e puntuación e valorando o sentido estético e a creatividade. 

 Buscar, recoller e extraer información de diversos medios (biblioteca, 

internet, prensa...), sendo quen de elaborar un texto coherente e expoñelo. 

 Comprender producións orais ( exposicións, explicacións), provenientes 

de diferentes medios. 

 Participar activamente e utilizar unha linguaxe comprensible para as 

funcións básicas, por exemplo relacionarse, aprender, expresar 

experiencias vividas, imaxinar. 

  Así mesmo, ten que saber escoitar os outros e respectar as quendas de 

palabra. (nas videoconferencias) 

 Expoñer temas de produción propia oralmente (exposicións, 

comentarios de actualidade…) 

 Comprender autonomamente textos escritos (contos, poemas, artigos, 

folletos informativos…) e audiovisuais (películas, anuncios, 

informativos). 

 Saber responder e formular preguntas referidas aos textos e libros de 

literatura que se leron .  

  Escribir textos  narrativos, literarios e audiovisuais coherentes. 

  Aplicar a acentuación gráfica  nos textos de produción propia 

  Coñecer os mecanismos da lingua para crear significado, por exemplo 

derivación, composición, sentido figurado e todos os traballados 

durante o curso. Aplicación nos textos de produción propia. 

  Coñecer a terminoloxía gramatical e a función de cada elemento nun 

enunciado. 

  Mostrar progresiva autonomía na aprendizaxe. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buscar o significado das palabras en diferentes soportes, tanto para 

comprender os textos como para as elaboracións propias e para mellorar a 

ortografía. 

 Recoñecer e facer uso correcto dos conceptos gramaticais básicos: 

substantivos, adxectivos, verbos, pronomes, determinantes. 

 Valorar a realidade plurilingüe de España, as variantes das linguas e 

dialectos e a riqueza do noso patrimonio lingüístico, cultural e histórico. 

 Comparar aspectos das dúas linguas oficiais (ortografía, vocabulario, 

léxico...) para evitar interferencias. 

 Resumir, esquematizar, redactar e ampliar textos, oralmente e por 

escrito. 

 

 Coñecer e valorar a diversidade lingüística e cultural de Galicia, de 

España e do mundo.       



   

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 5º Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º 

 

• Obter información sobre feitos ou fenómenos do seu entorno a partir da 

consulta de fontes e comunicando a información en diferentes soportes. 

• Realizar e interpretar esquemas, mapas de conceptos, resumos, liñas do 

tempo...distinguindo a información principal da secundaria e sendo quen de 

organizala. 

• Desenvolver actitudes de valoración positiva dos traballos ben planificados, 

executados e avaliados, propios e alleos.  

• Participar en actividades de grupo adoptando un comportamento construtivo e 

de respecto polos demais compañeiros e interiorizar as normas de funcionamento 

democrático no grupo escolar. 

• Colaborar na elaboración de traballos cooperativos de investigación e ser 

quen de expor o resultado da investigación, oralmente e por escrito facendo uso 

de medios informáticos. 

• Interpretar mapas físicos, políticos e históricos; identificar a súa escala (gráfica 

e numérica) e os diferentes elementos dun mapa.  

• Identificar os compoñentes máis importantes do Universo, así como os do 

Sistema Solar e as súas características principais. 

• Coñecer as capas que forman o noso planeta, os movementos interiores da 

xeosfera e as súas consecuencias. 

• Situar e recoñecer a localidade, provincia, comunidade autónoma, país e 

continentes 

 

• Obter información sobre feitos ou fenómenos do seu entorno a partir da 

consulta de fontes e comunicando a información en diferentes soportes. 

• Realizar e interpretar esquemas, mapas de conceptos, resumos, liñas do 

tempo...distinguindo a información principal da secundaria e sendo quen de 

organizala. 

• Desenvolver actitudes de valoración positiva dos traballos ben planificados, 

executados e avaliados, propios e alleos.  

• Participar en actividades de grupo adoptando un comportamento construtivo e 

de respecto polos demais compañeiros e interiorizar as normas de funcionamento 

democrático no grupo escolar. 

• Colaborar na elaboración de traballos cooperativos de investigación e ser 

quen de expor o resultado da investigación, oralmente e por escrito facendo uso 

de medios informáticos. 

• Interpretar mapas físicos, políticos e históricos; identificar a súa escala (gráfica 

e numérica) e os diferentes elementos dun mapa.  

• Identificar os compoñentes máis importantes do Universo, así como os do 

Sistema Solar e as súas características principais. 

• Coñecer as capas que forman o noso planeta, os movementos interiores da 

xeosfera e as súas consecuencias. 

• Situar e recoñecer a localidade, provincia, comunidade autónoma, país e 

continentes 



   

 

• Saber que territorios comprende España, como está organizado o territorio 

español e situar e identifica os principais elementos do relevo (montañas, 

cordilleiras, mesetas, depresións, ríos, cabos, golfos...) da Península Ibérica e de 

Galicia. Identificar os elementos principais dunha paisaxe. 

• Interpretar mapas diversos (relevo, ríos, clima, agricultura, industria, físicos, 

políticos, históricos...) e gráficos. 

• Definir que é o clima e identificar as características máis salientables dos 

climas de Galicia e de España. 

•  Diferenciar as emigracións das inmigracións, o crecemento natural e real e os 

sectores de poboación. 

• Identificar e clasificar as principais actividades económicas e sectores de 

produción. 

• Saber que territorios comprende España, como está organizado o territorio 

español e situar e identifica os principais elementos do relevo (montañas, 

cordilleiras, mesetas, depresións, ríos, cabos, golfos...) da Península Ibérica e de 

Galicia. Identificar os elementos principais dunha paisaxe. 

• Interpretar mapas diversos (relevo, ríos, clima, agricultura, industria, físicos, 

políticos, históricos...), gráficos (barras, lineais, sectores, etc), liñas do tempo, 

climogramas, organigramas, pirámides de poboación e escalas nos mapas. 

• Definir que é o clima e identificar as características máis salientables dos 

climas de Galicia, España e Europa.. 

•  Afondar nas diferenzas entre as emigracións e as inmigracións, o crecemento 

natural e real e os sectores de poboación. 

• Recoñecer a organización territorial e algúns órganos de Goberno de Galicia e 

España. 

• Identificar e clasificar as principais actividades económicas e sectores de 

produción. 

• Identificar as características máis importantes da Idade Media e Moderna 

sendo quen de ordenar cronoloxicamente feitos básicos. 



 
 

   
   

 

 

 
  

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- Realización das propostas de traballo e tarefa diarias. 
- Realización de retos, acertixos e exercizos motrices diarios. 

Instrumentos:  
- Listaxe de control de entrega de tarefas e rúbrica: 
- Entrega mediante a plataforma Edixgal en diferentes formatos: power 

point, pdf, word, vídeo, … 
- Correo electrónico. 
- Telefonía.  
- Soportes tanto escrito, oral e multimedia. 

Cualificación final 

- Presentación de actividades en prazo. 
- Interese mostrado polas tarefas. 
- Contacto diario coa mestra. 
-  Limpeza, orde  e corrección na realización das tarefas entregadas. 
 
A cualificación final, segundo recollen as directrices entregadas pola 
Consellería, pode diferir ata un total de dous puntos da nota anterior, 
sempre e cando sexa nun sentido ascendente, nunca para baixar as 
cualificacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON EXISTE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
NON PROCEDE 

 
 

Criterios de cualificación: 
NON PROCEDE 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON PROCEDE 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Tarefas diarias en plataforma  Edixgal:  nos diferentes formatos, 
con limitación de tempo de entrega. 

- Retos diarios de lóxica matemática, lingua, motricidade, ritmo, 
expresión oral, atención e busca de información.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 
O traballo organizámolo por días e materias, cada día, previa 
achega de un horario, repartimos a carga lectiva con dúas materias, 
para facilitar a organización do traballo.  
Están repartidas atendendo a criterios relacionados coa carga lectiva 
de cada unha, por exemplo: o venres teñen traballo de ciencias 
naturais e educación física. 
Utilízanse diferentes tipos de metodoloxía: 

- Descubrimento guiado. 
- Resolución de problemas. 
-  

Materiais e recursos 

- Plataforma Edixgal. 
-  Genially. 
-  Arquivos multimedia de creación propia. 
-  Arquivos multimedia externos. 
-  Tutoriais de realización e manexo de aplicacións informáticas. 
-  Videoconferencias semanais. 
-  Vídeos explicativos diarios de realización propia sobre os contidos 

e tarefas a realizar. 
 
 



   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Información e achega de actividades a alumnado mediante 
plataformas varias: Edixgal,, Blogs do centro, páxina web do 
centro, Cisco Weebex, Genially, etc… 

- Información diaria xeral as familias a través de grupo telefónico, 
(debido as dificultades de conexión nos primeiros momentos) e a 
través de Abalar. 

- Ampliación con enlaces da web do centro con información 
específica e concreta de aspectos máis xerais relacionados co 
funcionamento e evolución da situación escolar debido a Covid-19. 

- Atención telefónica diaria e constante ás familias e alumando. 

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



 
 

   
   

 

 


