
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
  Esforzarse por identificar que a adhesión ao ben xenera 

felicidade. 

Xustifica críticamente as consecuencias que se derivan de facer o 

ben. 

    Comprender e respetar as características do pobo que Deus 

quere, contidas no decálogo. 

 Clasifica e é consciente do contido do decálogo. 

 Recoñecer en relatos evanxélicos o cambio que xenera o 

encontró con Xesús. 

 Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o encontro con Xesús 

nalgúns das persoaxes que aparecen nos evanxeos. 

 Comprender que Deus rescata a Xesús da morete. 
 Busca e explica signos e xestos da comunidade cristiá onde se 
manifiesta a presencia de Xesús hoxe. 

 Coñecer e respetar a composición da Igrexa. 
Identifica e describe os rasgos e funcións dos diferentes membros 
da comunidade eclesial. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
1- PE (Probas e exercicios escritos) 

2-  2- EM (Expresión musical) 
3-  3- EP (Expresión plástica)  

4- 4- PT (Produción tecnolóxica) 
 

Instrumentos:  
 

1A 
     • Cuestionarios. 
     • Frases bíblicas. 

     • Resumo dalgún texto. 
     • Ordenación cronolóxica dos feitos máis importantes que 

aparecen no relato. 
 
 2A 

     • Reconstrucións de paisaxes bíblicos mediante a expresión 
musical. 

 
 3A 
     • Estudio de láminas que reproduzan obras de arte relixiosas 

universais. 
     • Elaboración dun debuxo sobre o relato. 

     • Traballo de imaxes a través do recortado ou pegado. 
 

 4A 
     • Aproveitamento do soporte informático utilizando exercicios, 
xogos, encrucilladas...  

 

Cualificación final 

 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso 
 

 Deberan ter adquiridos os estándares imprescindibles do 
primeiro e segundo trimestre. Os traballos realizados no terceiro 
trimestre serviran para mellorar a nota. O alumnado que envíe as 

tarefas regularmente obterá un punto máis na cualificación final. 
O alumnado que envíe as tarefas de xeito esporádico obterá 0,5 

puntos máis na cualificación final. 
 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Mantéñense actividades de repaso e de reforzo, e, só 

nalgún caso, de ampliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

As tarefas envíanse ó alumnado a través da rede por distintos 

medios. 
 

 

Materiais e recursos 

Libros dixitais, libros de texto fotocopiados, fichas elaboradas 
pola profesora, fichas sacados de libros de texto ou doutros 

libros, láminas, vídeos, debuxos, cancións... 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 

informar ao alumnado. 
 

 Os medios empregados son: correo electrónico, teléfono, 
whatsapp, video-conferencia. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



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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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 1 DE 5 CPI DE SAN SADURNIÑO 
5º EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS DA NATUREZA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

CNB1.1.4.  Manexa  estratexias  axeitadas  para  acceder  á  información  dos
textos de carácter científico.

CNB1.1.5. Efectúa buscas guiadas de información na rede.

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.

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

B4.3.  Identificar  e  explicar  as  características  das  fontes  de  enerxía
renovables  e  non  renovables  e  a  súa  influencia  no  desenvolvemento
sostible.

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non
renovables  e  argumenta  sobre  as  accións  necesarias  para  o
desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo.

B5.2. Investigar sobre a evolución dun obxecto, aparello ou máquina ao
longo  da  historia,  utilizando  distintas  fontes  de  información  e
presentando os resultados en diferentes soportes.

CNB5.2.1.  Coñece  algúns  dos  grandes  descubrimentos  e  inventos  da
humanidade e explica os beneficios ou riscos para á sociedade.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

 Procedementos: 

 Análise das producións do alumnado.

 Recopilación de actividades concretas para a súa corrección.

 Envío de solucións para corrixir as tarefas de cada semana.

Instrumentos: 

 Tarefas en formato .pdf e .jpg  para o traballo diario individual.

 Envío de ligazóns a páxinas web para reforzar contidos.

 Cuestionarios de Google.

 Recepción de tarefas en formato foto, .odt, .doc ou compartidas para

a súa corrección. 

 Rexistro diario das tarefas enviadas, realizadas, correos…

Cualificación final
 Será calculada a partir das avaliación anteriores.

 O traballo feito neste terceiro trimestre servirá para mellorar nota.

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

Actividades • Actividades de repaso e reforzo  do primeiro e segundo trimestre. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

• A  metodoloxía  a  distancia  implica  a  necesaria  utilización  dos

ordenadores E-dixgal ou propios, así como a súa conexión ás liñas
wifi que cada quen ten no seu domicilio.

• A  totalidade  do  alumnado  do  5º  curso  de  primaria  está

conectado.

• Ter  en conta  ao  alumnado que se  conecta  vía  móbil  dos  seus

nais/pais, xa que nalgún momento poden quedar sen datos.

Materiais e recursos

• Libros dixitais E-dixgal.

• Ordenadores portátiles.

• Recursos online.

• Material aportado pola Editorial Santillana.

• Cuestionarios de google.

• Xogos dixitais de elaboración propia a través de recursos como

Quizizz e Educaplay.
• Actividades de elaboración propia.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Diariamente, informarase ao alumnado, no correo de envío diario,

daquelas tarefas que se lles propoñen e aquelas que se lles piden
para entregar.

 As familias serán informadas a través da mensaxería Abalar e pola

páxina web do centro.

Publicidade  Publicación na páxina web do centro, como indican as 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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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 dos 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.

CSB1.1.3.  Realiza  as  tarefas  encomendadas  e  presenta  os  traballos  de
maneira ordenada, clara e limpa.

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 as 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.

B2.6.  Recoñecer  as  zonas  climáticas  mundiais  e  os  tipos  de  clima  de
España identificando algunhas das súas características básicas.

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.

B2.7. Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que
a compoñen e as características das principais paisaxes de España.

CSB2.7.1.  Define  paisaxe,  identifica  os  seus  elementos  e  explica  as
características  das  principais  paisaxes  de  España  valorando  a  súa
diversidade.

B3.2. Identificar as institucións políticas que se derivan da Constitución.
Funcións e organización.

CSB3.2.1. Identifica as principais institucións do Estado español e describe
as súas funcións e a súa organización.

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: 

 Análise das producións do alumnado.

 Recopilación de actividades concretas para a súa corrección.

 Envío de solucións para corrixir as tarefas de cada semana.

Instrumentos: 

 Tarefas en formato .pdf e .jpg  para o traballo diario individual.

 Envío de ligazóns a páxinas web para reforzar contidos.

 Cuestionarios de Google.

 Recepción de tarefas en formato foto, .odt, .doc ou compartidas para

a súa corrección. 

 Rexistro diario das tarefas enviadas, realizadas, correos…

Cualificación final
 Será calculada a partir das avaliación anteriores.

 O traballo feito neste terceiro trimestre servirá para mellorar nota.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades • Actividades de repaso e reforzo  do primeiro e segundo trimestre. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

• A  metodoloxía  a  distancia  implica  a  necesaria  utilización  dos

ordenadores E-dixgal ou propios, así como a súa conexión ás liñas
wifi que cada quen ten no seu domicilio.

• A  totalidade  do  alumnado  do  5º  curso  de  primaria  está

conectado.

• Ter  en conta  ao  alumnado que se  conecta  vía  móbil  dos  seus

nais/pais, xa que nalgún momento poden quedar sen datos.

Materiais e recursos

• Libros dixitais E-dixgal.

• Ordenadores portátiles.

• Recursos online.

• Material aportado pola Editorial Santillana.

• Cuestionarios de google.

• Xogos dixitais de elaboración propia a través de recursos como

Quizizz e Educaplay.
• Actividades de elaboración propia.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Diariamente, informarase ao alumnado, no correo de envío diario,

daquelas tarefas que se lles propoñen e aquelas que se lles piden
para entregar.

 As familias serán informadas a través da mensaxería Abalar e pola

páxina web do centro.

Publicidade  Publicación na páxina web do centro, como indican as 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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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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CENTRO: CPI DE SAN SADURNIÑO 
CURSO: 5º 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

 
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) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e creativa, 
comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.3. Coñece e leva a cabo bailes e danzas representativas da cultura galega e doutras culturas, 
seguindo unha coreografía básica. 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en 
especial as de Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras 
destes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Solicitude de mostras que xustifiquen probadamente o 
desenvolvemento das tarefas solicitadas (imaxes ou vídeos). 

Instrumentos: 

Valoración da cantidade e calidade de achegas relacionadas coas tarefas 
propostas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final corresponderase coa da segunda avaliación, agás nos casos 
en que as mostras proporcionadas posibiliten a mellora da mesma (nunca 
servirán para baixala). 

 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Propostas de actividades variadas a través da Aula Virtual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Publicación de propostas na Aula Virtual. 

Pola dificultade intrínseca das actividades propias da área, moi ao pesar do 

docente non se contempla ao alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos Dispoñibles no apartado correspondente na Aula Virtual do centro. 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Páxina web do centro.  

• Mensaxería Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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3 Adaptación programación inglés 5º de primaria  SAN SADURNIÑO 

 

                                                        1-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante 

en textos orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas 

cun léxico de uso moi frecuente e conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias do alumnado, articulados 

con claridade e transmitidos de viva  voz ou por soportes 

multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

  PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e 

expresións coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, 

instrucións) sobre temas do seu interese, expresados con claridade e 

que conten con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un 

resumo breve sobre o mesmo 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio visual en soporte papel ou 

dixital. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con 

apoio visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa 

competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

 

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión 

lectora.  

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con razoable corrección as 

convencións ortográficas e os principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura propios de 

situacións de relación interpersoal (invitacións, notas, avisos). 
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aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir información.  

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos 

e presentacións e transmitir información escrita. 

B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), 

pero adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

 

 B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

 

B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, 

así como as instrucións dentro e fóra da aula. 

 

PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, 

mantén a concordancia de número e persoa, e usa correctamente os 

nexos básicos. 

 

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario 

para participar nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos 

próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente. 
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2- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 

 

 Darase prioridade ao uso real e motivador do xogo no marco de situacións comunicativas diversas 

(xogos en liña). 

 

 Tomarase como punto de partida os coñecementos, necesidades e motivacións anteriores de cada 

neno/a creando un ambiente de confianza (vídeos, cancións “chants”) tomados como punto de 

referencia para o desenvolvemento de actividades contextualizadas para favorecer a práctica 

gramatical. 

 

 Na medida do posible, avanzarase de xeito elemental hacia as catro habilidades básica sempre 

dentro dun enfoque comunicativo contextualizado (listening: vídeos, “chants”, cancións…etc. 

Reading: textos compresivos adaptados a este nivel. Writing: favorecer de forma elemental este 

tipo de producións por medio de oracións sinxelas sempre contextualizadas. Speaking: repeticións 

de drills e estructuras sinxelas; cantar cancións ou “chants” propostos.) 

 

Instrumentos: 
 

 As ferramentas das que se dispón serán: Uso do blog usado habitualmente na aula 

(http://flymetothebroom.blogspot.com/). 

http://flymetothebroom.blogspot.com/
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  Correo electrónico corporativo: marsomoza@cpisansadurnino.org  

 A ferramenta EVA E-DIXGAL. (Durante a primeira semana de confinamento creouse unha nova 

materia chamada: “5th GRADE-I STAY HOME”, dende a que nos comunicamos por medio do 

chat). 

 A propia páxina web do centro. 

 Sufrirán variacións e adaptacións ao non poder ter en conta alguhas cas que xa se contaba no 

ámbito escolar, como podería ser a observación directa, o que non garante que a avaliación poda 

ser dalgún xeito manipulada. 

 Por esa razón adaptarase a avaliación ao novo contexto.  

 
  Poderíanse valorar as propias producións orais do alumnado gravadas por medio de vídeo.  

 A entrega por medio do correo electrónico de outro tipo de producións, fotos ou vídeos de traballos 

propostos...etc) que conformarán o portafolio do traballo entregado. 

 O emprego de  rúbricas ou matriz, entrevista.  

 Recollida de información dos  traballos a través do correo electrónico buscando evidencia da 

aprendizaxe.  

 Autocorrección: Autonomía de traballo. Publicación das respostas aos exercicios con resposta 

cerrada no blog. 

 Cuestionarios a través de Google drive, Cisco Webex...etc. 

 

mailto:marsomoza@cpisansadurnino.org
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Cualificación final 

   A cualificación final obterase da seguinte forma: 
 
   Tendo en conta a execución das tarefas enviadas no terceiro trimestre.  

    Realización de xeito satisfactorio nas condicións e termos esixidos. 

     Valorarase de forma global o desempeño e rendemento da 1º e 2º avaliación para acadar unha 

valoración global do curso académico.  

     O aprobado alcanzarase, sempre e cando o alumno/a supere os mínimos esixidos  

Alumnado de materia 

pendente 

  Criterios de Avaliación: 

 A entrega por medio do correo electrónico (ou outros medios) das diferentes producións, fotos ou 

vídeos de traballos propostos...etc) que conformarán o portafolio do traballo entregado. 

 Recollida de información dos  traballos a través do correo electrónico ou outros medios buscando 

evidencia da aprendizaxe.  

Criterios de cualificación: 

 Calquera material enviado relacionado cas tarefas propostas será contado de xeito positivo. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Os procedementos de avaliación serán os mesmo utilizados que o resto do alumnado mencionado 

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

Actividades  

 

 Darase prioridade ao uso real e motivador do xogo no marco de situacións comunicativas 

diversas (xogos en liña). 

 

 Tomarase como punto de partida os coñecementos, necesidades e motivacións anteriores de 

cada neno/a creando un ambiente de confianza (vídeos, cancións “chants”) tomados como 

punto de referencia para o desenvolvemento de actividades contextualizadas para favorecer a 

práctica gramatical. 

 

 Na medida do posible, avanzarase de xeito elemental hacia as catro habilidades básica 

sempre dentro dun enfoque comunicativo contextualizado (listening: vídeos, “chants”, 

cancións…etc. Reading: textos compresivos adaptados a este nivel. Writing: favorecer de 

forma elemental este tipo de producións por medio de oracións sinxelas sempre 

contextualizadas. Speaking: repeticións de drills e estructuras sinxelas; cantar cancións ou 

“chants” propostos.) 

 

 Todas actividades reforzaranse e apoiaranse en contidos xa ensinados ao longo dos dous 
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primeiros trimestres do curso. 

 Semanalmente propóñense e publícanse tarefas que se farán chegar ao alumnado polos 

medios dos que dispoñemos e tendo en conta a flexibilización necesaria para respectar as 

situacións particulares de cada alumno/a 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade: 

 As ferramentas das que se dispón serán: Uso do blogue usado habitualmente na aula 

(http://flymetothebroom.blogspot.com/), E-DIXGAL, correo electrónico corporativo, Ciscowebex 

e a propia páxina web do centro. 

 As actividades serán as que se presentan no apartado anterior. 

 Todas actividades reforzaranse e apoiaranse en contidos xa ensinados ao longo dos dous 

primeiros trimestres do curso. 

 

Alumnado sen conectividade: 

 

 O alumnado dispón do libro dixital offline e a libreta de aula nas súas casas. 

 A través dos servicios sociais do Concello se lle pode facer chegar material complementario. 

 Todas actividades reforzaranse e apoiaranse en contidos xa ensinados ao longo dos dous 

primeiros trimestres do curso. 

 

http://flymetothebroom.blogspot.com/
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Materiais e recursos 

 E-book usado habitualmente no ámbito escolar de forma offline ou online. 

 Algúns dos recursos en liña que poderán ser utilizados, sen perxuízo doutros que se 

poidan ser usados como alternativa e/ou apoio son: 

 

http://ebooks.edu.gr/ 

https://agendaweb.org/  

http://www.oup.com/elt/oupeprimary 

https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

https://www.englishexercises.org/ 

https://www.starfall.com/ 

https://www.learningchocolate.com/ 

https://es.liveworksheets.com/ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

http://www.islcollective 

https://www.mes-games.com/ 

https://www.anglomaniacy.pl/ 

https://www.youtube.com 

 

http://ebooks.edu.gr/
https://agendaweb.org/
http://www.oup.com/elt/oupeprimary
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.englishexercises.org/
https://www.starfall.com/
https://www.learningchocolate.com/
https://es.liveworksheets.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.islcollective/
https://www.mes-games.com/
https://www.anglomaniacy.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=4gHbPDdGCFs
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                                                       4- Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

 Blog usado no ámbito escolar: http://flymetothebroom.blogspot.com/ 

 Correo electrónico corporativo do centro: marsomoza@cpisansadurnino.org 

 EVA E-DIXGAL  

 ABALARMOBIL  

 A propia páxina web do centro 

 

Publicidade  

 A páxina web do centro  http://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/ actualiza as 

publicacións periódicamente. 

 No blog http://flymetothebroom.blogspot.com/ semanalmente edítanse novas propostas de 

traballo, así como a solución de aqueles exercicios con resposta cerrada. 

 Dentro da ferramenta E-DIXGAL o uso do chat e notificacións. 

 Por medio de ABALARMOBIL  

 Por medio do correo eletrónico corporativo do centro. 

. 

 

http://flymetothebroom.blogspot.com/
mailto:marsomoza@cpisansadurnino.org
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/
http://flymetothebroom.blogspot.com/
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu contexto de uso. LCB1.4.1.  Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva
precisión nos diferentes contextos de comunicación.

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. LCB2.1.3.  Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía
do ámbito escolar e social.

LCB2.1.4.  Resume  textos  lidos  de  diferente  tipoloxía  e  adecuados  a  súa  idade,
reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais.

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.

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.

B3.3.  Aplicar todas as fases do proceso de escritura  na produción de textos escritos de
distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e
mapas  conceptuais,  aplicando  estratexias  de  tratamento  da  información,  redactando  os
seus  textos  con  claridade,  precisión  e  corrección  e  avaliando,  coa  axuda  de  guías,  as
producións propias e alleas.

LCB3.3.1.  Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e
ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos.

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. LCB4.2.2.  Recoñece palabras compostas (non visto), prefixos e sufixos e crea palabras
derivadas.

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. LCB4.3.3.  Utiliza  as  normas  ortográficas  axeitadas  ao  nivel  e  aplícaas  nas  súas
producións escritas.

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

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.

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

B5.2.  Integrar  a  lectura  expresiva,  a  comprensión  e  interpretación  de  textos  literarios
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns recursos
básicos da linguaxe literaria e diferenciar as principais convencións formais dos xéneros.

LCB5.2.1.  Realiza  lecturas  guiadas  de  textos  narrativos  de  tradición  oral,  literatura
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

 Procedementos: 

 Análise das producións do alumnado.

 Recopilación de actividades concretas para a súa corrección.

 Envío de solucións para corrixir as tarefas de cada semana.

Instrumentos: 

 Tarefas en formato .pdf e .jpg  para o traballo diario individual.

 Envío de ligazóns a páxinas web para reforzar contidos.

 Cuestionarios de Google.

 Recepción de tarefas en formato foto, .odt, .doc ou compartidas para

a súa corrección. 

 Rexistro diario das tarefas enviadas, realizadas, correos…

Cualificación final
 Será calculada a partir das avaliación anteriores.

 O traballo feito neste terceiro trimestre servirá para mellorar nota.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades • Actividades de repaso e reforzo  do primeiro e segundo trimestre. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

• A  metodoloxía  a  distancia  implica  a  necesaria  utilización  dos

ordenadores E-dixgal ou propios, así como a súa conexión ás liñas
wifi que cada quen ten no seu domicilio.

• A  totalidade  do  alumnado  do  5º  curso  de  primaria  está

conectado.

• Ter  en conta  ao  alumnado que se  conecta  vía  móbil  dos  seus

nais/pais, xa que nalgún momento poden quedar sen datos.

Materiais e recursos

• Libros dixitais E-dixgal.

• Ordenadores portátiles.

• Recursos online.

• Material aportado pola Editorial Santillana.

• Material proporcionado pola Editorial La Calesa.

• Cuestionarios de Google.

• Actividades de elaboración propia.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Diariamente, informarase ao alumnado, no correo de envío diario,

daquelas tarefas que se lles propoñen e aquelas que se lles piden
para entregar.

 As familias serán informadas a través da mensaxería Abalar e pola

páxina web do centro.

Publicidade  Publicación na páxina web do centro, como indican as 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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PROXECTO LÓVA 



 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Subproxecto 3: traballo por profesións 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

realización de presentacións 

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía. 

EQUIPO DE PRODUCIÓN: DIRECTORA DE PRODUCIÓN, DIRECTOR DE ESCENA, DOCUMENTALISTAS E RELACIÓNS PÚBLICAS 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar información. LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, 
anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e anécdotas. 

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. 

B2.7. Utilizar e manexar as tecnoloxías da información e da comunicación como medio de 
información, investigación e deseño. 

EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías para se iniciar no deseño dixital, no tratamento de imaxes ou na 
animación. 

ESCENÓGRAFOS, TÉCNICOS DE ILUMINUCIÓN E EQUIPO DE CARACTERIZACIÓN 

B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, formas e colores; 
comprobando as posibilidades que achegan para a creación artística. 

EPB1.2.1. Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais. EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais. 

INTÉRPRETES 

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo. 

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con fluidez e 
precisión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados ás 
diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler para 
dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir información que se acaba de localizar) 
facendo participar a audiencia da súa interpretación. 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 

ESCRITORES E COMPOSITORES 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, 
signos de exclamación e interrogación). 

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo. (O GUIÓN) 

B2.2. Participar en producións musicais sinxelas de xeito desinhibido e pracenteiro, amosando 
confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas, mostrando actitudes de respecto e 
colaboración. 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha 
serie de elementos dados previamente, coñecidos ou manexados. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

 

  Procedementos:  

 Análise das producións do alumnado. 

 Recopilación de actividades concretas para a súa corrección. 

 Documentos compartidos por profesións. 

 

 

  Instrumentos:  

 Tarefas publicadas na páxina web do centro 

 Envío de ligazóns a páxinas web para reforzar contidos. 

 Titoriais para reforzar maneiras de facer as cousas. 

 Recepción de tarefas en formato foto, .odt, .doc ou compartidas 
para a súa corrección.  

 Rexistro das tarefas enviadas, realizadas, correos… 

 Asistencia a reunións de videoconferenica grupais ou por 
profesións. 

 

 

Cualificación final 

 

Cualificación final de curso: 

 Será calculada a partir das avaliacións anteriores. 

 O traballo feito neste trimestre servirá para mellorar nota. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Iniciamos o traballo por profesións coas actividades que se 
propuxeron na web do centro o venres 13 de marzo de 2020. 

 Agrupados por profesións irán continuando o traballo. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

 A metodoloxía a distancia implica a necesaria utilización dos 
ordenadores E-dixgal ou propios, así como a súa conexión ás 
liñas wifi que cada quen ten no seu domicilio. 
 

 A totalidade do alumnado do 5º curso de primaria está 
contectado.  

 
 

 Ter en conta ao alumnado que se conecta vía móbil dos seus 
pais, xa que nalgún momento poden quedar sen datos. 

 
 

Materiais e recursos  

 Ordenadores portátiles. 

 Recursos on line. 

 Material que se lles entregou o día do reparto de profesións. 

 Materiais e recursos que teñan nas súas casas. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

 Informarase ao alumnado mediante correos electrónicos. 
 

 As familias serán informadas a través da mensaxería Abalar e 
pola páxina web do centro. 

 

Publicidade  

 Publicación na páxina web do centro, como indican as 
instruccións 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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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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.

B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as 
propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que se 
utilizan segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tenteo, estimación, calculadora), usando o máis adecuado.

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto
dunha fracción por un número.

MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais.

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.

B2.7. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecer
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos
matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de
problemas.

MTB2.7.1.  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, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.

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

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

B5.1.Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos relativos
ao contorno inmediato.

MTB5.1.2.  Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e
sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

 Procedementos: 

 Análise das producións do alumnado.

 Recopilación de actividades concretas para a súa corrección.

 Envío de solucións para corrixir as tarefas de cada semana.

Instrumentos: 

 Tarefas en formato .pdf e .jpg  para o traballo diario individual.

 Envío de ligazóns a páxinas web para reforzar contidos.

 Recepción de tarefas en formato foto, .odt, .doc ou compartidas para

a súa corrección. 

 Rexistro diario das tarefas enviadas, realizadas, correos…

Cualificación final
 Será calculada a partir das avaliación anteriores.

 O traballo feito neste terceiro trimestre servirá para mellorar  nota.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades • Actividades de repaso e reforzo  do primeiro e segundo trimestre. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

• A  metodoloxía  a  distancia  implica  a  necesaria  utilización  dos

ordenadores E-dixgal ou propios, así como a súa conexión ás liñas
wifi que cada quen ten no seu domicilio.

• A  totalidade  do  alumnado  do  5º  curso  de  primaria  está

conectado.

• Ter  en conta  ao  alumnado que se  conecta  vía  móbil  dos  seus

nais/pais, xa que nalgún momento poden quedar sen datos.

Materiais e recursos

• Libros dixitais E-dixgal.

• Ordenadores portátiles.

• Recursos online.

• Material aportado pola Editorial Santillana.

• Material proporcionado pola Editorial La Calesa.

• Actividades de elaboración propia.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Diariamente, informarase ao alumnado, no correo de envío diario,

daquelas tarefas que se lles propoñen e aquelas que se lles piden
para entregar.

 As familias serán informadas a través da mensaxería Abalar e pola

páxina web do centro.

Publicidade  Publicación na páxina web do centro, como indican as 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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