
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: CIENCIAS NATURAIS
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave

▪ 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.

▪ Busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora 
informes e comunica os resultados en diferentes 
soportes.

▪ CCL
▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CD
▪ CMCCT

▪ Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e 
ordenada contidos relacionados coa área 
manifestando a comprensión de textos orais e/ou 
escritos.

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Traballar de forma 
cooperativa, apreciando o 
coidado pola seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando as 
ferramentas e facendo uso 
adecuado dos materiais.

▪ Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 
individual e en equipo, amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ Coñece e emprega as normas de uso e de 
seguridade dos instrumentos, dos materiais de 
traballo e das tecnoloxías da información e 
comunicación.

▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CD

▪ Utiliza algúns recursos ao seu alcance 
proporcionados polas tecnoloxías da información 
para comunicarse e colaborar.

▪ CD
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas 
características e tipos.

▪ 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.

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ 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. 

▪ Coñece e explica, con rigorosidade, as principais 
características e compoñentes dun ecosistema.

▪ CMCCT 
▪ CCL

▪ Investiga con criterio científico, ecosistemas 
próximos e presenta resultados en diferentes 
soportes.

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

▪ dentifica algunhas actuacións humanas que 
modifican o medio natural e as causas de extinción 
de especies e explica algunhas actuacións para o 
seu coidado.

▪ CMCCT
▪ CSC
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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020       PÁXINA  DE CENTRO:CPR AYALA5 6
CURSO: 5º PRIMARIA
MATERIA: CIENCIAS NATURAIS



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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