
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: SOCIAIS
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave

▪ Empregar estratexias de 
traballo cooperativo, adoitar 
un comportamento de 
respecto e tolerancia ante as 
diferentes ideas e achegas 
alleas nos diálogos e debates, 
valorando o esforzo e 
amosando actitudes de 
cooperación, participación e 
respecto cara aos demais.

▪ Participa en actividades individuais e de grupo, e 
emprega estratexias de traballo cooperativo 
valorando o esforzo e o coidado do material.

▪ CSC
▪ CAA

▪ Adopta un comportamento responsable, construtivo 
e solidario, respectando diferentes ideas e achegas 
nos debates e recoñecendo a cooperación e o 
diálogo como principios básicos do funcionamento 
democrático.

▪ CSC
▪ CAA

▪ 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.

▪ Emprega de maneira axeitada o vocabulario 
adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Expón oralmente de forma clara e ordenada, 
contidos relacionados coa área, que manifesten a 
comprensión de textos orais e /ou escritos de 
carácter xeográfico, social e histórico.

▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CAA

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

▪ CCL
▪ CD
▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Explicar como é e de que 
forma se orixinou o Universo e 
os seus principais 
compoñentes.

▪ Describe como é e de que forma se orixinou o 
Universo e explica os seus principais compoñentes 
identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, 
asteroide e cometa. 

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ Describir as características 
principais do Sistema Solar 
identificando diferentes tipos 
de astros e as súas 
características.

▪ Describe as características, compoñentes do 
Sistema Solar, localizando o Sol no centro do 
mesmo e os planetas segundo a súa proximidade. 

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ Localizar o planeta Terra e a 
Lúa no sistema solar, 
explicando as súas 
características, movementos, 
consecuencias e calcular os 
fusos horarios.

▪ Define e representa o movemento de translación 
terrestre, o eixe do xiro e os polos xeográficos, 
asocia as estacións do ano ao seu efecto combinado 
e calcula os fusos horarios. 

▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CAA

▪ Explica o día e a noite como consecuencia da 
rotación terrestre e como unidades para medir o 
tempo. 

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

▪ Define a translación da Lúa identificando e 
nomeando as fases lunares. 

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ 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.

▪ Define clima, nomea os seus elementos e identifica 
os factores que determinan en España.

▪ CMCCT
▪ CCL

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

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

▪ CCL
▪ CSC
▪ CAA

▪ Explicar a importancia que ten 
a Constitución para o 
funcionamento do Estado 
español, así como os dereitos, 
deberes e liberdades 
recollidos nesta.

▪ Identifica, respecta e valora os principios 
democráticos máis importantes establecidos na 
Constitución e explica a importancia que a 
Constitución ten para o funcionamento do Estado 
español.

▪ CSC
▪ CCL

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

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

▪ CSC
▪ CCL

▪ Identifica e comprende a división de poderes do 
Estado e cales son as atribucións recollidas na 
Constitución para cada un deles.

▪ CCL
▪ CSC

▪ Describir a organización 
territorial do Estado español 
así como os órganos de 
goberno.

▪ 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.

▪ CCL
▪ CSC

▪ Valorar a diversidade cultural, 
social, política e lingüística do 
Estado español respectando 
as diferenzas.

▪ Valora, partindo da realidade do estado español, a 
diversidade cultural, social, política e lingüística nun 
mesmo territorio como fonte de enriquecemento 
cultural.

▪ CSC 

▪ CCL
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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:  SOCIAIS



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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