
Instrucións	do	27	de	abril	de	2020,	da	Dirección	Xeral	de	Educación,	Formación		Profesional	e	Innovación	Educa=va	para	
o	 desenvolvemento	 do	 terceiro	 trimestre	 do	 curso	 académico	 2019/20,	 nos	 centros	 docentes	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia. 

	 	 	

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CENTRO: CPR AYALA
CURSO: 5 PRIMARIA
MATERIA: LENGUA CASTELLANA
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave

▪ 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.

▪ Emprega a lingua oral e axusta os rexistros 
lingüísticos ao grao de formalidade dos contextos 
nos que produce o seu discurso: debates, 
exposicións planificadas, conversas.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ Expresa ideas, pensamentos, opinións, 
sentimentos e emocións con claridade.

▪ CCL
▪ CAA

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario 
axeitado e estrutura 
coherente.

▪ Expresa as súas propias ideas 
comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado.

▪ CCL

▪ Participa activamente e con coherencia na 
secuencia das súas ideas en diversas situacións 
de comunicación: 
- diálogos
-exposicións orais seguindo modelos e guiadas, 
con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 
información e comunicación. 

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Participa activamente nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe 
compartida. 

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Ler, en voz alta e en silencio, 
diferentes textos, con fluidez e 
entoación adecuada.

▪ Le en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e 
entoación adecuada.

▪  CCL

▪ Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de 
diferente complexidade. ▪ CCL

▪ Comprende información global e específica en 
textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e 
social: 

▪ CCL
▪ CAA

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

▪ CCL
▪ CAA
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▪ Producir textos segundo un 
modelo con diferentes 
intencións comunicativas, con 
coherencia, aplicando as 
regras ortográficas e coidando 
a caligrafía, a orde e a 
presentación.

▪ Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos 
propios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias, contos, folletos informativos e literarios, 
narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, 
normas... 

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

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

▪ CCL
▪ CAA

▪ Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de 
textos adecuando a linguaxe ás características do 
xénero.

▪ CCL
▪ CCA
▪ CSIEE

▪  Elabora un informe seguindo un guión establecido 
que supoña a procura, selección e organización da 
información de textos de carácter científico, 
xeográfico ou histórico.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CCEC

▪ Presenta un informe, utilizando soporte papel e 
informático, sobre situacións sinxelas, recollendo 
información de diferentes fontes (directas, libros, 
Internet), seguindo un plan de traballo e 
expresando conclusións.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ Presenta os seus textos con caligrafía clara e 
limpeza.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Utilizar de xeito autónomo o 
dicionario.

▪ Utiliza habitualmente o dicionario,en diferentes 
soportes, no proceso de escritura.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Elaborar proxectos individuais 
ou colectivos sobre diferentes 
temas do área.

▪ Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e 
organizados procedentes de diferentes textos 
(libros de consulta, xornais, revistas etc.)

▪ CCL
▪ CAA

▪ Elabora con creatividade textos do seu interese: 
contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, 
carteis…facendo ilustracións e buscando imaxes 
dixitais para facilita a súa comprensión ou mellorar 
a súa presentación.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CSIEE

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

▪ Sinala as características que definen ás diferentes 
clases de palabras e nomes: clasificación e uso 
para construír un discurso sinxelo nos diferentes 
tipos de producións.

▪ CCL

▪ Utiliza correctamente as normas de concordancia 
de xénero e número na expresión oral e escrita. ▪ CCL

▪ Aplica as normas de acentuación e clasifica as 
palabras dun texto.  ▪ CCL

▪ Utiliza os signos de puntuación nas súas 
producións escritas. ▪ CCL

▪ Aplica as normas do uso da til nos textos de 
elaboración propia. ▪ CCL

▪ Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas 
propias. ▪ CCL
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020       PÁXINA  DE CENTRO:CPR AYALA4 7
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: LENGUA CASTELLANA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
-Adecuación dos traballos realizados.
- Esforzo, implicación e interese polo traballo.
-Entrega das tarefas.
-Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe.

Instrumentos:
-Fichas de traballo
-Actividades propostas
- Análisis e comprensión lectora

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Sempre tendo en conta o carácter continuo, formativo e integrador de todas as áreas. 
A cualificación realizarase, sobre as apredizaxes desenvolvidas durante os dous 
primeiros trimestres do curso, así como as actividades realizadas no terceiro 
trimestre, que servirán para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a 
calificación final. Sempre e cando beneficie ao alumnado.
Cualificación:

• A media dos dous primeiros trimestres máis os traballos ou actividades 
realizadas  no terceiro trimestre que servirán para subir a nota,  en 
función da media obtida nos  dous anteriores.

• Os alumnos/as que teñan algunha avaliación suspensa, poderán 
recuperar coa entrega dos traballos propostos.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

 

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 Fichas de repaso

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen conectividade)

• Fixar hábitos de traballo coa finalidade de poder rematar o curso 
fomentando no alumnado o interese por a actividade educativa (a través do 
correo, abalar, etc). 

• Terán especial importancia as tecnoloxía da información e da comunicación, 
facendo posible que todos os docentes teñamos acceso a que os nosos 
alumnos xunto connosco, podamos seguir coa materia.

• A posibilidade de compartir información abre un espazo impensable nestes 
momentos.

• Con esta metodoloxía o que se trata e de procurar xerar recursos didácticos 
innovadores adaptados a nova realidade de aprendizaxe dos nosos 
alumnos para  poder conxuntamente continuar formándonos.

• Cos medios dispoñibles, repasamos contidos xa estudados con 
anterioridade no primeiro e segundo trimestre.

Materiais e 
recursos

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://colegioayala.com/

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020       PÁXINA  DE CENTRO:CPR AYALA6 7
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: LENGUA CASTELLANA

https://colegioayala.com/


4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

Para o contacto coas familias:
• Páxina web do centro
• Abalar
•  Correo electrónico da titora  ou o do mestre da materia correspondente.
• O teléfono

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://colegioayala.com/
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