
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 PLURILINGÜE MONTE BALIÑO
CURSO: 5º E 6º DE PRIMARIA
MATERIA:ATENCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO:
DATA:



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 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



✗ 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 5º 

✗ Criterio de avaliación 5º Criterio de avaliación 6º

➢ Ler, escribir, descompor, comparar e ordenar números.

➢ Multiplicar e dividir por números de dúas ou máis cifras.

➢ Realizar  operacións  combinadas  segundo  a  xerarquía

matemática.

➢ Recoñecer os termos da división.

➢ Ler,  escribir,  interpretar  e  representar  graficamente  fraccións.

Calcular a fracción dun número. Sumar e restar fraccións de igual

denominador.

➢ Recoñecer as unidades decimais e utilizar as equivalencias entre

elas.  Ler,  escribir,  descompor,  ordenar  e  comparar  números

decimais.  Calcular  porcentaxes  básicas  dun  número.  Calcular

sumas e restas de números decimais. Multiplicar e dividir  un

número decimal por outro natural. Calcular produtos  e divisións

de números decimais pola unidade seguida de ceros.

➢ Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns,

regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos 

e funcionais, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

➢ Coñecer algunhas características do método do traballo 

científico en contextos de situacións problemáticas a resolver.

➢ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

➢ Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións 

descoñecidas.

➢ Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, 

distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata 

as milésimas). 

➢ Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu 

nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar

a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados reflexionando 
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➢ Clasificar polígonos segundo o seu número de lados. Distinguir

os  seus  elementos.  Clasificar  os  polígonos  en  regulares  e

irregulares.  Recoñecer  a  circunferencia  e  o  círculo  e  os  seus

elementos. Clasificar os triángulos segundo os seus lados e os

seus ángulos. Identificar cuadriláteros e paralelogramos.

➢ Identificar  as  unidades  de  superficie,  masa,  capacidade  e

superficie  e  as  súas  abreviaturas;  relacionar  múltiplos  e

submúltiplos e cambiar unidades.

➢ Aplicar as equivalencias entre horas, minutos e segundos. Sumar

e restar no sistema sesaxesimal.

➢ Comparar a probabilidade de sucesos en situacións cotiás.

➢ Calcular a media aritmética dun conxunto de datos.

➢ Resolver problemas de dúas ou máis operacións.

➢ Obter  información  dun  texto  e  un  gráfico  para  resolver

problemas e viceversa.

sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.

➢ Ler e escribir tanto con cifras como con letras calquera número 

natura, decimal ou en fracción.

➢ Ser quen de ordenar os números naturais, decimais e en 

forma de fracción.

➢ Realizar operacións con números naturais, decimais e en 

forma de fracción.

➢ Resolver problemas que impliquen a lo menos resolución de

dúas operacións.

➢ Coñecer unidades de medida de peso, lonxitude e 

capacidade e saber convertelas en outras magnitudes equivalentes.

➢ Coñecer as diferentes formas xeométricas e saber 

clasificalas, calcular áreas e perímetros.

➢ Recoñecer os diferentes tipos de ángulos.

➢ Calcular potencias sinxelas.

➢ Interpretar gráficos e táboas de datos sinxelos.
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➢ Identificar e aplicar os pasos a seguir para resolver un problema.

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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