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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos e funcionais, 
valorando a súa utilidade para facer predicións. 

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de 
cambio, en contextos numéricos e funcionais. 

B1.4. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións 
descoñecidas. 

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.5. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para situacións 
semellantes futuras. 

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras 
semellantes. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

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

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión 
de datacións. 
MTB2.1.2. 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 

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

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias 

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. 

MTB2.6.1. Emprega e automatiza 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 cotiás. 
MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar. 

MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

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. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e 
non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple 
dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, 
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

 MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será 

continua, global, diagnóstica e formativa, e só poderá ter valor positivo para a cualificación do Avaliación alumnado. Será feita a 

partir das avaliacións anteriores e das actividades de recuperación, repaso, reforzo ou ampliación desenvolvidas durante o 

terceiro trimestre (a través da observación indirecta), e sempre deberán favorecer o alumnado e nunca prexudicalo polas 

dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

Instrumentos: rúbricas, listas de control, entregas de tarefas e cuestionarios. 

Cualificación final 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-20 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 

curso (valorando aprendizaxes e competencias) e realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres, así como sobre as actividades de recuperación, reforzo, repaso ou ampliación que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre, e que sempre beneficiarán o alumnado. Procedemento para obter a cualificación final de curso: Para o cálculo da 

cualificación final da avaliación ordinaria, calcularase a nota media dos dous primeiros trimestres, que foron avaliados 

anteriormente conforme ao que estaba establecido, da maneira máis favorable posible para o alumno/-a, e dita cualificación 

poderá será incrementada con valor positivo, en función do esforzo e interese amosados polo alumno/a na realización das 

actividades programadas correspondentes ao terceiro trimestre. Subirase un 15% a aqueles alumnos que as realicen de forma 

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

Actividades  
Realización de diferentes actividades de repaso, reforzo, pequenas investigacións, resolución de problemas, 

recuperación ou ampliación das aprendizaxes anteriores. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Metodoloxía : As actividades anteriormente mencionadas, sempre debidamente titorizadas polo profesorado, toman 

como referencia os obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado, e 

cumpren o criterio de requirir para a súa asimilación a mínima intervención docente. No caso de que sexa necesario, 

para determinados alumnos/as, levaranse a cabo actividades de recuperación, que os axudarán a adquirir aprendizaxes 

e competencias imprescindibles e a superar as diferentes materias. Todas estas actividades consistirán na realización de 

diferentes tarefas; emprego de distintas aplicacións educativas con finalidades didácticas; participación na resolución de 

dúbidas ou na recepción de explicacións complementarias por medio de diferentes recursos (correo electrónico, servicio 

de videoconferencia...), etc. A inmensa maioría do alumnado dispón de diferentes dispositivos con conexión a internet, 

adecuados para a súa atención educativa. Alumnado sen conectividade: Envío de material imprimible; titorización 

telefónica e mediante correo electrónico dos pais. No momento en que o centro identifique e teña constancia da 

existencia de alumnado que careza de medios de conexión dixital, tomará as medidas necesarias para facerlles chegar, 

por outros medios dos que dispoña, en cada caso, a información necesaria para a realización de diferentes actividades 

específicas de repaso, reforzo, recuperación ou ampliación. 

Materiais e recursos 

Recursos: Plataforma Edixgal; fichas con resumos, explicacións complementarias e/ ou diferentes tipos de actividades; 

fichas con solucións ou correccións das actividades propostas; correo electrónico corporativo do profesorado (para 

recepción de tarefas, resolución de dúbidas e contacto co alumnado); ligazóns a páxinas web para búsqueda de 

información; emprego do servicio de videoconferencias Webex; uso de diferentes aplicacións educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Informaremos ás familias a través de Abalar móbil, Tokapp e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 32 CENTRO: CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ. CAMBRE. 
CURSO: 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

MATERIA: CIENCIAS NATURAIS. 
 

  

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1 - INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 
delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de 
observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e 
indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes. 

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de 
cambio, en contextos numéricos e funcionais. 
CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos. 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e 
presentar informes coas conclusións en diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 
formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, 
realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 
CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes 
variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando 
traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

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

CNB3.1.1. 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 

CNB3.2.1. 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. 

CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e 
compoñentes dun ecosistema. 
CNB3.3.2. Investiga con criterio científico, ecosistemas próximos e presenta 
resultados en diferentes soportes. 
CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e 
as causas de extinción de especies e explica algunhas actuacións para o seu 
coidado. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será 

continua, global, diagnóstica e formativa, e só poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Será feita a partir das avaliacións anteriores e das actividades de recuperación, repaso, reforzo ou ampliación desenvolvidas 

durante o terceiro trimestre(a través da observación indirecta), e sempre deberán favorecer o alumnado e nunca prexudicalo 

polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

Instrumentos: rúbricas, listas de control, entregas de tarefas e cuestionarios. 

Cualificación final 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-20 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 

curso (valorando aprendizaxes e competencias) e realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres, así como sobre as actividades de recuperación, reforzo, repaso ou ampliación que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre, e que sempre beneficiarán o alumnado. 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: Para o cálculo da cualificación final da avaliación ordinaria, calcularase a 

nota media dos dous primeiros trimestres, que foron avaliados anteriormente conforme ao que estaba establecido, da maneira 

máis favorable posible para o alumno/-a, e dita cualificación poderá será incrementada con valor positivo, en función do esforzo 

e interese amosados polo alumno/a na realización das actividades programadas correspondentes ao terceiro trimestre. Subirase 

un 15% a aqueles alumnos que as realicen de forma satisfactoria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Realización de diferentes actividades de repaso, reforzo,pequenas investigacións, resolución de problemas, 

recuperación ou ampliación das aprendizaxes anteriores. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Metodoloxía: As actividades anteriormente mencionadas, sempre debidamente titorizadas polo profesorado, toman como 

referencia os obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado, e cumpren o 

criterio de requirir para a súa asimilación a mínima intervención docente. 

No caso  de que sexa necesario, para determinados alumnos/as, levaranse a cabo actividades de recuperación,  que os 

axudarán a adquirir aprendizaxes e competencias imprescindibles e a superar as diferentes materias. 

 

Todas estas actividades consistirán na realización de diferentes tarefas; emprego de distintas aplicacións educativas con 

finalidades didácticas; participación na resolución de dúbidas ou na recepción de explicacións complementarias por 

medio de diferentes recursos (correo electrónico, servicio de videoconferencia...), etc. 

 

A inmensa maioría do alumnado dispón de diferentes dispositivos con conexión a internet, adecuados para a súa 

atención educativa. 

Alumnado sen conectividade: 

Envío de material imprimible. 

Titorización telefónica e mediante correo electrónico dos pais. 

 

No momento en que o centro identifique e teña constancia da existencia de alumnado que careza de medios de 

conexión dixital, tomará as medidas necesarias para facerlles chegar, por outros medios dos que dispoña, en cada caso, 

a información necesaria para a realización de diferentes actividades específicas de repaso, reforzo, recuperación ou 

ampliación 

Materiais e recursos 

Recursos: Plataforma Edixgal; fichas con resumos, explicacións complementarias e/ ou diferentes tipos de actividades; 

fichas con solucións ou correccións das actividades propostas; correo electrónico corporativo do profesorado (para 

recepción de tarefas, resolución de dúbidas e contacto co 

alumnado); ligazóns a  páxinas web para búsqueda de información; emprego  do servicio de videoconferencias Webex; 

uso de diferentes aplicacións educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na páxina web. 

Publicidade  
Será publicada na páxina web do centro 

(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1 – CONTIDOS COMÚNS 

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.  

CSB1.1.1.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. 

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. 

CSB1.2.2.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 Ciencias sociais, así como comprender 

diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, xeográfico ou 
histórico. 

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de 

ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

B2.1.Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus 
principais compoñentes. 

CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus 

principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e 
cometa. 

B2.2.Describir as características principais do Sistema Solar identificando 
diferentes tipos de astros e as súas características. 

CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o 
Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a súa proximidade. 

B2.3.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas 

características, movementos, consecuencias e calcular os fusos horarios. 
CSB2.3.1.Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e 

os polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu efecto combinado e calcula 
os fusos horarios. 

B2.4.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, 

interpretando a súa escala e signos convencionais. 
CSB2.4.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, define que é a escala 

nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden 
aparecer nel. 

B2.6.Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de España 

identificando algunhas das súas características básicas. 
CSB2.6.1.Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do 

planeta e describindo as súas características principais. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 11 DE 32 CENTRO: CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ. CAMBRE. 
CURSO: 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS. 
 

  

 

B2.8.Describir as características do relevo de España e a súa rede 

hidrográfica, localizándoos nun mapa. 
CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en España e as súas 

vertentes hidrográficas. 

B2.1.Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus 
principais compoñentes. 

CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus 

principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e 
cometa. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B3.3.Describir a organización territorial do Estado español así como os 
órganos de goberno. 

CSB3.3.1.Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas 

de goberno e localiza en mapas políticos as distintas comunidades autónomas que 
forman España, así como as súas provincias. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será 

continua, global, diagnóstica e formativa, e só poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Será feita a partir das avaliacións anteriores e das actividades de recuperación, repaso, reforzo ou ampliación desenvolvidas 

durante o terceiro trimestre(a través da observación indirecta), e sempre deberán favorecer o alumnado e nunca prexudicalo 

polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

Instrumentos: rúbricas, listas de control, entregas de tarefas e cuestionarios. 

Cualificación final 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-20 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 

curso (valorando aprendizaxes e competencias) e realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres, así como sobre as actividades de recuperación, reforzo, repaso ou ampliación que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre, e que sempre beneficiarán o alumnado. 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: Para o cálculo da cualificación final da avaliación ordinaria, calcularase a 

nota media dos dous primeiros trimestres, que foron avaliados anteriormente conforme ao que estaba establecido, da maneira 

máis favorable posible para o alumno/-a, e dita cualificación poderá será incrementada con valor positivo, en función do esforzo 

e interese amosados polo alumno/a na realización das actividades programadas correspondentes ao terceiro trimestre. Subirase 

un 15% a aqueles alumnos que as realicen de forma satisfactoria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Realización de diferentes actividades de repaso, reforzo,pequenas investigacións, resolución de problemas, 

recuperación ou ampliación das aprendizaxes anteriores. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Metodoloxía: As actividades anteriormente mencionadas, sempre debidamente titorizadas polo profesorado, toman 

como referencia os obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado, e 

cumpren o criterio de requirir para a súa asimilación a mínima intervención docente. 

No caso  de que sexa necesario, para determinados alumnos/as, levaranse a cabo actividades de recuperación,  que os 

axudarán a adquirir aprendizaxes e competencias imprescindibles e a superar as diferentes materias. 

 

Todas estas actividades consistirán na realización de diferentes tarefas; emprego de distintas aplicacións educativas con 

finalidades didácticas; participación na resolución de dúbidas ou na recepción de explicacións complementarias por 

medio de diferentes recursos (correo electrónico, servicio de videoconferencia...), etc. 

 

A inmensa maioría do alumnado dispón de diferentes dispositivos con conexión a internet, adecuados para a súa 

atención educativa. 

Alumnado sen conectividade: 

Envío de material imprimible. 

Titorización telefónica e mediante correo electrónico dos pais. 

 

No momento en que o centro identifique e teña constancia da existencia de alumnado que careza de medios de 

conexión dixital, tomará as medidas necesarias para facerlles chegar, por outros medios dos que dispoña, en cada caso, 

a información necesaria para a realización de diferentes actividades específicas de repaso, reforzo, recuperación ou 

ampliación. 

 

Materiais e recursos 

Recursos: Plataforma Edixgal; fichas con resumos, explicacións complementarias e/ ou diferentes tipos de actividades; 

fichas con solucións ou correccións das actividades propostas; correo electrónico corporativo do profesorado (para 

recepción de tarefas, resolución de dúbidas e contacto co 

alumnado); ligazóns a  páxinas web para búsqueda de información; emprego  do servicio de videoconferencias Webex; 

uso de diferentes aplicacións educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na páxina web. 

Publicidade  
Será publicada na páxina web do centro 

(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 
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ÁREA DE LINGUA CASTELÁ 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, escoita atenta e 
incorporación ás intervencións dos e das demais. 

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera de quendas, 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora e 
normas básicas de cortesía. 

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). 

LCB1.7.1. Elabora comprensiblemente textos orais do ámbito escolar e social e de 
diferente tipoloxía, seguindo unha secuencia lineal, adecuados ao nivel e imitando 
modelos 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2.3. Ler por propia iniciativa e con diferentes finalidades textos de tipoloxía 
diversa. 

LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos seus gustos e finalidade persoal. 

B2.4. Utilizar diferentes fontes e soportes para seleccionar e recoller 
información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais. 

LCB2.4. 4. Selecciona lecturas con criterio persoal e manifesta a súa opinión sobre 
os textos lidos. 

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información. 

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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. 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as 
normas gramaticais e ortográficas. 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar información, crear táboas e 
gráficas 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

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. 

LCB4.1.1. 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. 

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

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na 
expresión oral e escrita. 

LCB4.4.4. Utiliza os signos de puntuación nas súas producións escritas. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos 
ao seu alcance e propios da súa idade, como apoio e reforzo da aprendizaxe.  
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e 
información e consideralos como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal. 

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

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. 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

B5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal 

LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será 

continua, global, diagnóstica e formativa, e só poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Será feita a partir das avaliacións anteriores e das actividades de recuperación, repaso, reforzo ou ampliación desenvolvidas 

durante o terceiro trimestre(a través da observación indirecta), e sempre deberán favorecer o alumnado e nunca prexudicalo 

polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

Instrumentos: rúbricas, listas de control, entregas de tarefas e cuestionarios. 

Cualificación final 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-20 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 

curso (valorando aprendizaxes e competencias) e realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres, así como sobre as actividades de recuperación, reforzo, repaso ou ampliación que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre, e que sempre beneficiarán o alumnado. 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: Para o cálculo da cualificación final da avaliación ordinaria, calcularase a 

nota media dos dous primeiros trimestres, que foron avaliados anteriormente conforme ao que estaba establecido, da maneira 

máis favorable posible para o alumno/-a, e dita cualificación poderá será incrementada con valor positivo, en función do esforzo 

e interese amosados polo alumno/a na realización das actividades programadas correspondentes ao terceiro trimestre. Subirase 

un 15% a aqueles alumnos que as realicen de forma satisfactoria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Realización de diferentes actividades de repaso, reforzo,pequenas investigacións, resolución de problemas, 

recuperación ou ampliación das aprendizaxes anteriores. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Metodoloxía: As actividades anteriormente mencionadas, sempre debidamente titorizadas polo profesorado, toman 

como referencia os obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado, e 

cumpren o criterio de requirir para a súa asimilación a mínima intervención docente. 

No caso  de que sexa necesario, para determinados alumnos/as, levaranse a cabo actividades de recuperación,  que os 

axudarán a adquirir aprendizaxes e competencias imprescindibles e a superar as diferentes materias. 

 

Todas estas actividades consistirán na realización de diferentes tarefas; emprego de distintas aplicacións educativas con 

finalidades didácticas; participación na resolución de dúbidas ou na recepción de explicacións complementarias por 

medio de diferentes recursos (correo electrónico, servicio de videoconferencia...), etc. 

 

A inmensa maioría do alumnado dispón de diferentes dispositivos con conexión a internet, adecuados para a súa 

atención educativa. 

Alumnado sen conectividade: 

Envío de material imprimible. 

Titorización telefónica e mediante correo electrónico dos pais. 

 

No momento en que o centro identifique e teña constancia da existencia de alumnado que careza de medios de 

conexión dixital, tomará as medidas necesarias para facerlles chegar, por outros medios dos que dispoña, en cada caso, 

a información necesaria para a realización de diferentes actividades específicas de repaso, reforzo, recuperación ou 

ampliación. 

Materiais e recursos 

 Recursos: Plataforma Edixgal; fichas con resumos, explicacións complementarias e/ ou diferentes tipos de actividades; 

fichas con solucións ou correccións das actividades propostas; correo electrónico corporativo do profesorado (para 

recepción de tarefas, resolución de dúbidas e contacto co 

alumnado); ligazóns a  páxinas web para búsqueda de información; emprego  do servicio de videoconferencias Webex; 

uso de diferentes aplicacións educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na páxina web. 

Publicidade  
Será publicada na páxina web do centro 

(ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 
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ÁREA DE LINGUA GALEGA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

B 1.2. Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

LGB 1.2.1.Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e 
clasificar, con certa autonomía, a información relevante e necesaria para realizar 
traballos ou completar información, valorando os medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe. 

B 1.5.Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos 
demais. 

LGB1.5.1.Atende as intervencións dos demais en actos de fala orais, sen 
interromper. Respecta as opinións dos demais. 

B1.12.Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

LGB1.12.1.Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

B1.14.Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. LGB1.14.1.Identifica a lingua galega oral con calquera contexto profesional: 
sanidade, educación, medios de comunicación... 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
B 2.1.Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 

LCB2.1.1.Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións cotiás. Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto. Identifica a estrutura dun texto. 

B2.3.Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e 
esquematizar e resumir o seu contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. Esquematiza as 
ideas dun texto sinxelo, realiza o resumo dun texto sinxelo. 

B2.5.Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto 
sinxelo. 

LCB2.5.1.Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a 
información nun texto sinxelo adecuado á súa idade.   

B2.6.Realizar diferentes tipos de lectura. LGB2.6.1.Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas. 
 

B2.12.Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

LGB2.11.1.Selecciona persoalmente as lecturas que desexa realizar e é quen de 
xustificalas en función dos seus gustos e necesidades. Expresa, de maneira sinxela, 
opinións e valoracións sobre as lecturas feitas 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
B.3.4.Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. LGB3.4.1.Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal. 

Escribe textos sinxelos de carácter creativo.  

B.3.3.Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 
información. 

LGB 3.3.1.Elabora textos escritos propios do ámbito académico para obter, organizar 
e comunicar información. 

B3.5.Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de presentacións. 

LGB3.5.4.Utiliza as TIC, con certa autonomía. 
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B.3.7.Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e 
valorar a lingua escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1.Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica... 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B.4.1.Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, funcionalmente, 
como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB.4.1.Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. Recoñece as diferentes 
categorías gramaticais pola súa función na lingua. Recoñece as oracións simples, 
comprende o seu significado, recoñece os seus constituíntes inmediatos (suxeito e 
predicado) e identifica o verbo como núcleo da oración. 

B.4.2.Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular. Utilizar correctamente as regras de puntuación 

LGB4.2.1.Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación 
diacrítica. Coñece e utiliza as normas ortográficas. Emprega os signos de puntuación. 

B.4.8.Coñecer, de xeito xeral, as características relevantes da lingua galega e 
valorar a literatura como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e 
como recurso de gozo persoal. 

LGB4.8.2.  Identifica e valora a lingua galega, valora os textos da literatura galega 
como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será 

continua, global, diagnóstica e formativa, e só poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Será feita a partir das avaliacións anteriores e das actividades de recuperación, repaso, reforzo ou ampliación desenvolvidas 

durante o terceiro trimestre(a través da observación indirecta), e sempre deberán favorecer o alumnado e nunca prexudicalo 

polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

Instrumentos: rúbricas, listas de control, entregas de tarefas e cuestionarios.  

Cualificación final 

 A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-20 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 

curso (valorando aprendizaxes e competencias) e realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres, así como sobre as actividades de recuperación, reforzo, repaso ou ampliación que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre, e que sempre beneficiarán o alumnado. 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: Para o cálculo da cualificación final da avaliación ordinaria, calcularase a 

nota media dos dous primeiros trimestres, que foron avaliados anteriormente conforme ao que estaba establecido, da maneira 

máis favorable posible para o alumno/-a, e dita cualificación poderá será incrementada con valor positivo, en función do esforzo 

e interese amosados polo alumno/a na realización das actividades programadas correspondentes ao terceiro trimestre. Subirase 

un 15% a aqueles alumnos que as realicen de forma satisfactoria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Realización de diferentes actividades de repaso, reforzo,pequenas investigacións, resolución de problemas, 

recuperación ou ampliación das aprendizaxes anteriores. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Metodoloxía : As actividades anteriormente mencionadas, sempre debidamente titorizadas polo profesorado, toman 

como referencia os obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado, e 

cumpren o criterio de requirir para a súa asimilación a mínima intervención docente. 

No caso  de que sexa necesario, para determinados alumnos/as, levaranse a cabo actividades de recuperación,  que os 

axudarán a adquirir aprendizaxes e competencias imprescindibles e a superar as diferentes materias. 

 

Todas estas actividades consistirán na realización de diferentes tarefas; emprego de distintas aplicacións educativas con 

finalidades didácticas; participación na resolución de dúbidas ou na recepción de explicacións complementarias por 

medio de diferentes recursos (correo electrónico, servicio de videoconferencia...), etc. 

 

A inmensa maioría do alumnado dispón de diferentes dispositivos con conexión a internet, adecuados para a súa 

atención educativa. 

Alumnado sen conectividade: 

Envío de material imprimible. 

Titorización telefónica e mediante correo electrónico dos pais. 

 

No momento en que o centro identifique e teña constancia da existencia de alumnado que careza de medios de 

conexión dixital, tomará as medidas necesarias para facerlles chegar, por outros medios dos que dispoña, en cada caso, 

a información necesaria para a realización de diferentes actividades específicas de repaso, reforzo, recuperación ou 

ampliación. 

 

Materiais e recursos 

Recursos: Plataforma Edixgal; fichas con resumos, explicacións complementarias e/ ou diferentes tipos de actividades; 

fichas con solucións ou correccións das actividades propostas; correo electrónico corporativo do profesorado (para 

recepción de tarefas, resolución de dúbidas e contacto co alumnado); ligazóns a  páxinas web para búsqueda de 

información; emprego  do servicio de videoconferencias Webex; uso de diferentes aplicacións educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na páxina web. 

Publicidade  
Será publicada na páxina web do centro 

   (ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 
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ÁREA DE VALORES CÍVICOS E SOCIAIS. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal. 

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de conflitos. 

B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega solucións 
potencialmente efectivas. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
B2.4.Empregar a aserción. VSVSCB2.4.1. Realiza unha defensa tranquila e respectuosa das posicións 

persoais. 
B2.5. Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas para 
atopar o mellor argumento. 

VSCB2.5.1. Infire, de xeito guiado, e dá o sentido adecuado á expresión das demais 
persoas. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades 
sociais. 

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía. 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. VSCB2.7.1.Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais. 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas 
e establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.3 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 
B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade 
educativa empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir dos 
valores universais. 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula. 
VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar. 

B3.7. Crear un sistema de valores asumindo os dereitos e deberes do 
alumnado, realizando xuízos morais de situacións escolares e resolvendo 
dilemas morais con supostos prácticos. 

VSCB3.7.1. Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado. 
VSCB3.7.2. Realiza xuízos morais, de xeito guiado, de situacións escolares. 

B3.8. Respectar os valores universais comprendendo a necesidade de garantir 
os dereitos básicos de todas as persoas. 

VSCB3.8.2.Expón a importancia de que todas as persoas gocen dos dereitos 
básicos: saúde, benestar, alimentación, vestido, vivenda e asistencia médica. 

B3.9. 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. 

VSCB3.9.1. Argumenta a importancia de garantir a igualdade de dereitos e a non 
discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 26 DE 32 CENTRO: CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ. CAMBRE. 
CURSO: 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

MATERIA: VALORES CÍVICOS E SOCIAIS.. 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será 

continua, global, diagnóstica e formativa, e só poderá ter valor positivo para a cualificación do Avaliación alumnado. Será feita a 

partir das avaliacións anteriores e das actividades de recuperación, repaso, reforzo ou ampliación desenvolvidas durante o 

terceiro trimestre (a través da observación indirecta), e sempre deberán favorecer o alumnado e nunca prexudicalo polas 

dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

Instrumentos: rúbricas, listas de control, entregas de tarefas e cuestionarios. 

Cualificación final 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-20 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 

curso (valorando aprendizaxes e competencias) e realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres, así como sobre as actividades de recuperación, reforzo, repaso ou ampliación que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre, e que sempre beneficiarán o alumnado. Procedemento para obter a cualificación final de curso: Para o cálculo da 

cualificación final da avaliación ordinaria, calcularase a nota media dos dous primeiros trimestres, que foron avaliados 

anteriormente conforme ao que estaba establecido, da maneira máis favorable posible para o alumno/-a, e dita cualificación 

poderá será incrementada con valor positivo, en función do esforzo e interese amosados polo alumno/a na realización das 

actividades programadas correspondentes ao terceiro trimestre. Subirase un 15% a aqueles alumnos que as realicen de forma 

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

Actividades  
Realización de diferentes actividades de repaso, reforzo, pequenas investigacións, resolución de problemas, 

recuperación ou ampliación das aprendizaxes anteriores. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Metodoloxía : As actividades anteriormente mencionadas, sempre debidamente titorizadas polo profesorado, toman 

como referencia os obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado, e 

cumpren o criterio de requirir para a súa asimilación a mínima intervención docente. No caso de que sexa necesario, 

para determinados alumnos/as, levaranse a cabo actividades de recuperación, que os axudarán a adquirir aprendizaxes 

e competencias imprescindibles e a superar as diferentes materias. Todas estas actividades consistirán na realización 

de diferentes tarefas; emprego de distintas aplicacións educativas con finalidades didácticas; participación na resolución 

de dúbidas ou na recepción de explicacións complementarias por medio de diferentes recursos (correo electrónico, 

servicio de videoconferencia...), etc. A inmensa maioría do alumnado dispón de diferentes dispositivos con conexión a 

internet, adecuados para a súa atención educativa. Alumnado sen conectividade: Envío de material imprimible; 

titorización telefónica e mediante correo electrónico dos pais. No momento en que o centro identifique e teña constancia 

da existencia de alumnado que careza de medios de conexión dixital, tomará as medidas necesarias para facerlles 

chegar, por outros medios dos que dispoña, en cada caso, a información necesaria para a realización de diferentes 

actividades específicas de repaso, reforzo, recuperación ou ampliación. 

Materiais e recursos 

Recursos: Plataforma Edixgal; fichas con resumos, explicacións complementarias e/ ou diferentes tipos de actividades; 

fichas con solucións ou correccións das actividades propostas; correo electrónico corporativo do profesorado (para 

recepción de tarefas, resolución de dúbidas e contacto co alumnado); ligazóns a páxinas web para búsqueda de 

información; emprego do servicio de videoconferencias Webex; uso de diferentes aplicacións educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na páxina web. 

Publicidade  Será publicada na páxina web do centro: (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipwenceslao/) 
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ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

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. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

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. 

B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, individualmente e en grupo; 
manexando as ferramentas básicas do debuxo xeométrico. 

EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, 
colaborando sempre que se trate dun traballo en grupo. 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes 
materiais 

EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na composición. 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións valéndose dos 
elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños axeitados. 

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. 

EPB2.5.1. Valora os elementos e os recursos empregados para conseguir o efecto 

que máis se axuste ao resultado final. 

EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas actividades propostas, colaborando na 

recollida e na organización do material.  

B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta 

realización de actividades e a presentación.  
EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será 

continua, global, diagnóstica e formativa, e só poderá ter valor positivo para a cualificación do Avaliación alumnado. Será feita a 

partir das avaliacións anteriores e das actividades de recuperación, repaso, reforzo ou ampliación desenvolvidas durante o 

terceiro trimestre (a través da observación indirecta), e sempre deberán favorecer o alumnado e nunca prexudicalo polas 

dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

Instrumentos: rúbricas, listas de control, entregas de tarefas e cuestionarios. 

Cualificación final 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-20 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 

curso (valorando aprendizaxes e competencias) e realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres, así como sobre as actividades de recuperación, reforzo, repaso ou ampliación que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre, e que sempre beneficiarán o alumnado. Procedemento para obter a cualificación final de curso: Para o cálculo da 

cualificación final da avaliación ordinaria, calcularase a nota media dos dous primeiros trimestres, que foron avaliados 

anteriormente conforme ao que estaba establecido, da maneira máis favorable posible para o alumno/-a, e dita cualificación 

poderá será incrementada con valor positivo, en función do esforzo e interese amosados polo alumno/a na realización das 

actividades programadas correspondentes ao terceiro trimestre. Subirase un 15% a aqueles alumnos que as realicen de forma 

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

Actividades  
Realización de diferentes actividades de repaso, reforzo, pequenas investigacións, resolución de problemas, 

recuperación ou ampliación das aprendizaxes anteriores. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Metodoloxía : As actividades anteriormente mencionadas, sempre debidamente titorizadas polo profesorado, toman 

como referencia os obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado, e 

cumpren o criterio de requirir para a súa asimilación a mínima intervención docente. No caso de que sexa necesario, 

para determinados alumnos/as, levaranse a cabo actividades de recuperación, que os axudarán a adquirir aprendizaxes 

e competencias imprescindibles e a superar as diferentes materias. Todas estas actividades consistirán na realización 

de diferentes tarefas; emprego de distintas aplicacións educativas con finalidades didácticas; participación na resolución 

de dúbidas ou na recepción de explicacións complementarias por medio de diferentes recursos (correo electrónico, 

servicio de videoconferencia...), etc. A inmensa maioría do alumnado dispón de diferentes dispositivos con conexión a 

internet, adecuados para a súa atención educativa. Alumnado sen conectividade: Envío de material imprimible; 

titorización telefónica e mediante correo electrónico dos pais. No momento en que o centro identifique e teña constancia 

da existencia de alumnado que careza de medios de conexión dixital, tomará as medidas necesarias para facerlles 

chegar, por outros medios dos que dispoña, en cada caso, a información necesaria para a realización de diferentes 

actividades específicas de repaso, reforzo, recuperación ou ampliación. 

Materiais e recursos 

Recursos: Plataforma Edixgal; fichas con resumos, explicacións complementarias e/ ou diferentes tipos de actividades; 

fichas con solucións ou correccións das actividades propostas; correo electrónico corporativo do profesorado (para 

recepción de tarefas, resolución de dúbidas e contacto co alumnado); ligazóns a páxinas web para búsqueda de 

información; emprego do servicio de videoconferencias Webex; uso de diferentes aplicacións educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na páxina web. 

Publicidade  Será publicada na páxina web do centro: (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipwenceslao/) 


