
 

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán  Curso 2019-20 
Adaptación da Programación Didáctica  

Páxina 1 Curso: 5º PRIMARIA 
Área: CIENCIAS NATURAIS 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/20 – TERCEIRO TRIMESTRE 
 

 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURAIS 

CURSO: QUINTO 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán  Curso 2019-20 
Adaptación da Programación Didáctica  

Páxina 2 Curso: 5º PRIMARIA 
Área: CIENCIAS NATURAIS 

 

 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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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1-Identificar, localizar e coñecer os principais 
aparellos, sistemas, órganos, tecidos e células das 
funcións de relación, nutrición e reprodución do 
corpo humana 

1.1-Coñece as principais características das funcións vitais do ser 
humano: relación, nutrición e reprodución. 
1.2-Identifica as principais características e funcións dos aparellos 
respiratorio, dixestivo,locomotor,circulatorio e excretor 

2-Recoñecer as partes dos distintos órganos dos 
sentidos e do sistema nervioso e o relacionado 
coa súa saúde 

2.1-Recoñece as partes de cada sentido, a función do sistema 
nervioso e sabe coidar o seu corpo 
2.2-Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas 

3-. Coñecer a estrutura, características e a 
clasificación do  reino das plantas, as súas 
necesidades e como se realiza a polinización e a 
reprodución 

3.1-Identifica as partes das plantas e das flores e a súa función 
3.2-Comprende e explica a importancia da fotosíntese para a vida 
na Terra e os efectos da contaminación 
3.3-Distingue os tipos de reprodución das plantas 

4- Investigar as características dos ecosistemas, 
as relacións entre os seres vivos e as cadeas 
alimentarias 

4.1-Coñece características e compoñentes dun ecosistema 
4.2-Investiga ecosistemas e presenta resultados en diferentes 
soportes tendo en conta tamén as cadeas alimentarias e as 
relacións entre os seres vivos 
4.3-Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o 
medio ambiente 

5- Observar, identificar, medir (tamaño, masa, 
volumen, densidad) e clasificar materiais polas 
súas propiedades 

5.1- Utiliza diferentes procedementos para a medida da masa e 
volumen dun corpo como balanza, báscula e probeta.   

6- Coñecer e explicar las características das  
fontes de enerxía valorando o seu uso 
responsable. 

6.1- Coñecer e explicar as características das fontes de enerxía 
valorando o seu uso responsable.  
6.2- Identifica e explica algunhas das principais características das 
diferentes formas de enerxía: solar, eólica, eléctrica, térmica e 
nuclear. 

7- Coñecer os principios básicos que rixen 
máquinas e aparatos. 

7.1- Identifica diferentes tipos de máquinas, describe os seus 
compoñentes e explica as  súas aplicacións e utilidade social. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Os datos rexistrados na primeira e segunda avaliación 

- A observación sistemática do traballo do alumnado 

-Os  traballos escritos 

- Os protocolos de rexistro dos traballos enviados 

Instrumentos: 
   -Fichas interactivas 

-Exercicios entregados mediante correo electrónico e whatssapp 

  -SMARTCLASSROOM 

  -Ferramenta Kahoot 

  -Formularios de google 

 

Cualificación final 

Procedemento  
Partimos da nota da  segunda avaliación, podéndose incrementar da seguinte maneira: 

Nota final= nota 2ª avaliación + puntos de incremento segundo baremo: 

• Máis do 40% das actividades realizadas: ata un máximo de 1 punto 

• Máis do 90% das actividades ben realizadas: ata un máximo de 2 puntos 

 (*) En ningún caso baixará esa nota 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Traballarase os estándares indispensables con profesorado de apoio tamén 

Criterios de cualificación: 
Alcanzar un mínimo de superación dos estándares para este curso na área 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Os mesmos 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Procedemento : 
- Mensaxería ABALAR(para as familias) 
-Mensaxería WHATSAPP(para as familias e o alumnos) 

-Mensaxería EDIXGAL (para os alumnos) 
-Plataforma de actividades EDIXGAL (para os alumnos) 
-Correo electrónico 

-Blogue do colexio 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  
Fixéronse actividades adaptadas aos obxectivos do 3º trimestre e tamén 
de repaso dos outros dous 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

-A maioría do alumnado tivo conexión a internet (ao principio houbo que 
xestionar algún caso). Isto favoreceu o envío de actividades e de vídeos 
explicativos.Cada día enviáballese as tarefas a realizar e ao longo do día 
ían enviando as respostas (nalgún caso coa axuda familiar) 
No caso de alumnado sen conectividade  a Internet frecuente, 
establécese unha comunicación semanal co mesmo de forma telefónica  
para transmitirlle as propostas. 

Materiais e recursos 

Fichas para imprimir ou copiar 

-Fichas interactivas 

-Ordenador 

-Libro de texto 

-Distintos recursos on line 

-Fichas de reforzo 

 


