
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA

CURSO 2019/2020

Centro: CPI CAMIÑO DE SANTIAGO

Curso: 5º

Materias: Lengua, Lingua, C. Sociais, C. Naturais, Plástica, Matemáticas,

Data: 07/05/2020

Segundo a normativa do Real Decreto  463/2020 do 14 de marzo polo que se declara o estado
de  alarma  para  a  xestión  da  situación  de  crise  sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  e 
Instrucións  do 27 de abril de 2020, dá Dirección  Xeral de Educación, Formación  Profesional e
Innovación Educativa para ou  desenvolvemento  do  terceiro trimestre  do curso académico
2019/20,  nos  centros  docentes  dá  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  anéxase  unha
modificación como documento guía para a adaptación das programacións no presente curso
escolar 2019/2020, especificando os puntos referidos a criterios de avaliación, promoción e
titulación.

Na  nosa  programación  didáctica  nas  áreas  referidas  ao  curso  5º  EP  tense  en  conta  unha
avaliación inicial de procesos, formativa e sumativa. Mantemos este tipo de avaliación ata a
data de alarma sanitaria e concretamos a súa modificación neste terceiro trimestre co seguinte
índice.



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.(todas as materias
do curso)

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade.



1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -     
LENGUA CASTELLANA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Todos os propostos no 1º trimestre  Todos os asignados no 1º trimestre

 Todos os propostos no 2º trimestre  Todos os asignados no 2º trimestre

B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía.

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente 
tipoloxía, adecuados a súa idade e 
reflectindo a estrutura e destacando as 
ideas principais.

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a 

lectura voluntaria de diferentes textos.

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información.

LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a procura
e tratamento guiado da información.

 B3.1. Producir textos segundo un 
modelo con diferentes intencións 
comunicativas, aplicando as regras 
ortográficas e coidando a caligrafía, orde
e presentación.

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as 
ideas utilizando elementos de cohesión 
básicos e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas básicas.

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

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



1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -    
LINGUA GALEGA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Todos os propostos no 1º trimestre  Todos os asignados no 1º trimestre

 Todos os propostos no 2º trimestre  Todos os asignados no 2º trimestre

 B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, 
carteis).

 LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante en textos propios de situacións 
cotiás e dos medios de comunicación social
nos que esta se amose de forma evidente

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

 LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto 
sinxelo.

 B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para obter información 
necesaria para a realización das súas 
tarefas

 LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as 
tecnoloxías da información para obter 
información.

 B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos
en galego adaptados aos seus intereses

 LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade
e aos seus intereses, en silencio e sen 
dificultade

 B3.2. Crear textos sinxelos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, describir e 
resumir emocións e informacións 
relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos 
medios de comunicación.

 LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, 
textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes curtas, normas de 
convivencia,avisos, instrucións…

 B3.4. Elaborar textos sinxelos que 
combinen a linguaxe verbal e a non verbal.

 LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic

 B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas xerais e as de acentuación en 
particular, apreciando o seu valor social e a
necesidade de cinguirse a elas.

 LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de 
acentuación.
LGB4.2.2. Utiliza normas ortográficas 
básicas, aplicándoas nas súas producións 
escritas, con especial atención ás 
maiúsculas.



1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -     
MATEMÁTICAS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Todos los propuestos en la 1ª evaluación  Todos los asignados en la 1ª evaluación

 Todos los propuestos en la 2ª evaluación  Todos los asignados en la 2ª evaluación

 . 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.

 MTB2.4.1. 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.

 B2.5. Identificar, resolver problemas da 
vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade 
e as matemáticas e valorando a utilidade 
dos coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas.

 MTB2.5.1. Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando conxecturas,
construíndo, argumentando e tomando 
decisións.

 B5.1. Recoller e rexistrar unha 
información cuantificable, utilizando 
algúns recursos sinxelos de representación
gráfica: táboas de datos, bloques de 
barras, diagramas lineais… comunicando a
información.

 MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e 
cuantitativos en situacións familiares

B1.3. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 
exercicios e aplica as estratexias 
idóneas para cada caso.

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



1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -     
CIENCIAS SOCIAS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Todos os propostos no 1º trimestre  Todos os asignados no 1º trimestre

 Todos os propostos no 2º trimestre  Todos os asignados no 2º trimestre

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.
CSB1.3.3.Analiza informacións 
relacionadas coa área e manexa 
imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación.

B2.5.Identificar os elementos que 
inflúen no clima, explicando como 
actúan nel e adquirindo unha idea 
básica de clima e dos factores 
determinan o clima en España.

CSB2.5.1.Define clima, nomea os 
seus elementos e identifica os 
factores que o determinan en España.

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.
CSB2.6.2 Describe e sinala nun mapa
os tipos de climas de España, e as 
zonas ás que afecta cada un, 
interpretando e analizando 
climogramas de distintos territorios de 
España e relacionándoos co clima ao 
que pertence.



1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -     
CIENCIAS NATURAIS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Todos os propostos no 1º trimestre  Todos os asignados no 1º trimestre

 Todos os propostos no 2º trimestre  Todos os asignados no 2º trimestre

B2.1. Identificar e localizar os principais 
órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano, 
establecendo algunhas relacións 
fundamentais entre eles.

CNB2.1.1. Identifica e localiza os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do 
corpo humano.
CNB2.1.2. Identifica as principais 
características dos aparellos 
respiratorio, dixestivo, locomotor, 
circulatorio e excretor e explica as 
principais funcións.

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.

B3.3. 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.
CNB3.3.3. Identifica algunhas 
actuacións humanas que modifican 
o medio natural e as causas de 
extinción de especies e explica 
algunhas actuacións para o seu 
coidado.



1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -     
PLÁSTICA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Todos os propostos no 1º trimestre  Todos os asignados no 1º trimestre

 Todos os propostos no 2º trimestre  Todos os asignados no 2º trimestre

 B2.1. Coñecer e utilizar materiais, 
técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas.

 EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais 
téxtiles de refugo.

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, 
plumas etc. para os debuxos usando liñas grosas,
finas, sombras, manchas etc.

EPB2.1.10. Representa imaxes usando diferentes 
características da cor.

 B2.3. Utilizar e manexar as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de 
información, investigación e deseño

 EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos 
para obter información sobre o contexto artístico
e cultural para as súas producións.

EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital para 
as organizar e as transformar nunha produción 
propia (novela, historieta, cartel, mural, 
esquematización dunha lección da clase etc.).

1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos e instrumentos·  Para recuperar a primeira e 
segunda avaliación o alumnado realizou traballos específicos de 
reforzo e recuperación nesta materia: vía telemática, traballos de 
investigación , lectura e comprensión.

Para os alumnos/as coa avaliación superada no 1ª e no 2ª 
trimestres terán avaliación positiva da materia.

Cualificación final

A nota final, será a media da primeira e segunda avaliación coa 
posibilidade de mellora segundo o traballo desenvolvido neste 3º 
Trimestre que se valorará entre 1 ou 2 puntos.



Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, proponse a promoción para todo o 
alumnado e faráselle un informe individualizado detallando as aprendizaxes 
imprescindibles non adquiridos por mor das circunstancias do terceiro trimestre, e que 
deberán ser obxecto de tratamento durante o próximo curso escolar 2020-2021.

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

reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
Fichas de reforzo, realización de actividades do espazo abalar 
das materias: lengua, lingua, matemáticas, socias, naturais, 
plástica.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

En 5ºA todos os alumnos teñen conectividade. En 5ºB hai dous
alumnos que non teñen conectividade a internet, e fan as 
tarefas descargando os materiais na Casa da Cultura do 
concello. 
Facemos comunicacións via e-mail cunha conta creada ao 
efecto, ou ben a través de abalar móbil.

Materiais e recursos

Libro do alumno e material escolar, material informático, 
recursos abalar, libros de lectura, material de refugallo, 
fotocopias, elementos domésticos, recursos naturais do 
entorno.

3. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Farase via e-mail, páxina web do centro, abalar 
móbil e teléfono.

Publicidade
Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do
centro.


