
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: LINGUA GALEGA
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave

▪ Comprender textos orais 
sinxelos procedentes da radio, 
da televisión ou da internet, 
identificando os aspectos 
xerais máis relevantes así 
como as intencións, valores e 
opinións explícitos.

▪ Comprende as ideas principais dun texto oral 
sinxelo, procedentes da radio, da televisión ou de 
internet, identifica o tema e elabora un resumo.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Comprende o significado literal e inferencial dun 
texto oral sinxelo, distinguindo, de maneira xeral, 
información de opinión.

▪ CCL
▪ CSC

▪ Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou 
do ámbito académico.

▪ Participa axeitadamente nunha conversa entre 
iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo coas propostas propias.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CSEIEE

▪ Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito 
global, as ideas máis destacadas.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Iníciase na elaboración de pequenas exposicións 
orais na aula adecuando o discurso ás diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir e 
expoñer), utilizando o dicionario se é preciso.

▪ CCL
▪ CSIEE
▪ CAA

▪ Participa activamente no traballo en grupo, así como 
nos debates.

▪ CCL
▪ CSIEE
▪ CAA

▪ Identifica o grao de formalidade da situación de 
comunicación e axusta a este a súa produción. ▪ CCL

▪ Manter unha actitude de 
escoita activa, respectando as 
opinións dos e das demais.

▪ Atende as intervencións dos e das demais en actos 
de fala orais, sen interromper.

▪ CCL
▪ CSC

▪ Respecta as opinións dos e das demais. ▪ CCL
▪ CSC

▪ Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral 
que se producen na aula 
amosando valoración e 
respecto polas normas que 
rexen a interacción oral.

▪ Respecta as quendas de palabra nos intercambios 
orais.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CAA

▪ Respecta as opinións das persoas participantes nos 
intercambios orais e é consciente da posibilidade de 
empregar a lingua galega en calquera intercambio 
oral dentro da escola ou fóra dela. 

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

▪ Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao 
discurso, para reforzalo e facilitar a súa 
comprensión.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

▪ Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e volume.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

▪ Participa na conversa formulando e contestando 
preguntas.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CAA
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▪ Usar, de maneira xeral, unha 
linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas.

▪ Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista. ▪ CCL
▪ CSC

▪ Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa 
coas diferenzas.

▪ CCL
▪ CSC

▪ Comprender, buscar, localizar 
e seleccionar información 
explícita en textos escritos de 
soportes variados (webs 
infantís, libros, carteis) e 
iniciar a realización de 
inferencias para determinar 
intencións e dobres sentidos 
bastante evidentes.

▪ Comprende a información relevante de textos 
procedentes dos medios de comunicación social ou 
propios de situacións cotiás.

▪ CCL
▪ CD
▪ CSC

▪ Identifica as ideas principais e secundarias dun texto 
(narrativo, descritivo e expositivo). ▪ CCL

▪ Busca, localiza e selecciona información concreta 
dun texto sinxelo, deducindo o significado de 
palabras e expresións polo contexto.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ Interpreta, personificacións, hipérboles, ironías e 
dobres sentidos en textos.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns 
mecanismos de cohesión (repeticións, sinónimos, 
anáforas).

▪ CCL

▪ Identifica o punto de vista do autor ou autora e 
diferencia, de maneira xeral, información, opinión e 
publicidade de carácter bastante evidente.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en 
función das necesidades de cada momento.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

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

▪ Realiza o subliñado das ideas principais dun texto 
sinxelo.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando 
as ideas principais e secundarias.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Realiza o resumo dun texto sinxelo. ▪ CCL
▪ CAA

▪ Utilizar certas estratexias para 
mellorar a lectura. 

▪ Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de 
lelo, axudándose do título e as ilustracións.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ Relé un texto e marca as palabras clave para acadar 
a comprensión integral, cando é preciso.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE
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▪ 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. 

▪ Descodifica con precisión e rapidez as palabras. ▪ CCL
▪ CAA

▪ Le textos en voz alta con fluidez e precisión. ▪ CCL

▪ Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da 
voz adecuados. ▪ CCL

▪ Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: 
gozar escoitando, obter nova información...

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ Fai lecturas dramatizadas de textos. ▪ CCL
▪ CSC

▪ Elaborar textos breves e 
sinxelos con creatividade.

▪ . Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe 
verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic, contos, poemas, cancións e anécdotas.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ . Escribe textos sinxelos de carácter creativo.
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ Aprecio polos usos creativos da linguaxe.
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua 
escrita como medio de 
comunicación.

▪ Coida a presentación dos textos seguindo as 
normas básicas de presentación establecidas: 
marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, separación entre parágrafos, 
interliñado… en calquera soporte.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación.

▪ CCL
▪ CSC

▪ Coñecer e 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.

▪ . Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais 
e de acentuación diacrítica e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

▪ Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas 
nas súas producións escritas con especial atención 
nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

▪ Ampliar o vocabulario a partir 
do uso do dicionario e do 
traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a 
lingua.

▪ Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital 
para buscar calquera palabra, seleccionando a 
acepción precisa segundo cada contexto e como 
consulta ortográfica.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CD

▪ Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e 
sufixación) e compostas, identificando e formando 
familias de palabras.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, 
palabras polisémicas de uso frecuente, frases feitas, 
siglas e abreviaturas.

▪ CCL
▪ CAA

▪ Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante las diferenzas 
persoais, sociais e culturais.

▪  Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras 
culturas cos da cultura galega, amosando interese e 
respecto.

▪ CSC
▪ CCEC

▪ Amosa curiosidade por coñecer outras costumes e 
formas de relación social, respectando e valorando a 
diversidade cultural.

▪ CSC
▪ CCEC
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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

Materiais dixitais
Fichas a través de correo electrónico de repaso.

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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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/

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020       PÁXINA  DE CENTRO:CPR AYALA8 8
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: LINGUA GALEGA

https://colegioayala.com/

