
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: VALORES
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave

▪ Construír o estilo persoal 
baseándose na 
respectabilidade e na dignidade 
persoal.

▪ Actúa de forma respectable e digna. ▪ CSC        
▪  CSIEE         

▪ Estruturar un pensamento 
efectivo e independente 
empregando as emocións de 
forma positiva.

▪ Utiliza, de xeito guiado, estratexias de reestruturación 
cognitiva. ▪ CAA

▪ Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución 
de conflitos.

▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Expresa os seus sentimentos, necesidades e 
dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 
actividades cooperativas.

▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCL        

▪ Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación 
intrínseca e esforzándose para 
o logro de éxitos individuais e 
compartidos.

▪ Traballa en equipo valorando o esforzo individual e 
colectivo e asumindo compromisos para a 
consecución de obxectivos.

▪ CSC          
▪ CSIEE

▪ Realiza unha autoavaliación responsable da 
execución das tarefas, expresando propostas de 
mellora.

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CSIEE

▪ Adquirir capacidades para 
tomar decisións de forma 
independente, manexando as 
dificultades para superar 
frustracións e sentimentos 
negativos ante os problemas.

▪ Utiliza o pensamento creativo na análise de 
problemas e na formulación de propostas de 
actuación.

▪ CSC              
▪ CSIEE

▪ Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. ▪ CSC         
▪ CSIEE           

▪ Expresar opinións, sentimentos 
e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe 
verbal e non verbal.

▪ Emprega apropiadamente os elementos da 
comunicación verbal e non verbal, para expresar con 
coherencia opinión, sentimentos e emocións.

▪ CCL
▪ CSC

▪ Emprega a comunicación verbal en relación coa non 
verbal en exposicións orais e debates.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ Utilizar habilidades de escoita e 
o pensamento de perspectiva 
con empatía.

▪ Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe. ▪ CCL
▪ CSC

▪ Realiza actividades cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos que subxacen no que se 
está a dicir.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Colabora en proxectos grupais escoitando 
activamente, demostrando interese polas outras 
persoas.

▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCL

▪ Establecer relacións 
interpersoais positivas 
empregando habilidades 
sociais.

▪ Interacciona con empatía.
▪ CSC
▪ CCL
▪ CSIEE

▪ mprega diferentes habilidades sociais. ▪ CSC
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

▪ Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando as 
diferenzas.

▪ Comprende e aprecia positivamente as diferenzas 
culturais. ▪ CSC

▪ Contribuír á mellora do clima do 
grupo amosando actitudes 
cooperativas e establecendo 
relacións respectuosas.

▪ Forma parte activa das dinámicas do grupo. ▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Establece e mantén relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto e a confianza 
mutua.

▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Consegue a aceptación dos compañeiros e 
compañeiras.

▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Expón en historias creativas as características da 
relación da amizade.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD
▪ CAA
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
-A responsabilidade ante o traballo
-O respecto pola situación actual
-A responsabilidade
-O esforzo realizado polos rapaces e rapazas
-Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe.

Instrumentos:
- Debido ao carácter vivencial da área, deben entenderse como un conxunto, e 
desenvolverse de forma global tendo en conta as conexións internas tanto a nivel de 
curso como ao longo da etapa.

Cualificación 
final

Tendo en conta que avaliación ten un carácter global, continuo, formativo e integrador 
de todas as áreas
 A cualificación realizase, sobre as apredizaxes dos dous primeiros trimestres, así 
como as aportacións ao terceiro,.a través de todas as áreas do currículum. Esta 
materia ten un marcado carácter interdisciplinar e socioemocional polo que faise 
presente en todas as materias.
Cualificación:

• A media dos dous primeiros trimestres máis as actividades realizadas de 
forma transversal e globalizada nas distintas áreas do terceiro trimestre 
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 

As actividades lectivas centraranse nas aprendizaxes e competencias 
imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos/as.

As tarefas teñen nesta área un carácter vivencial e emocional, asociadas á 
situación que estamos a vivir no momento actual da pandemia e o confinamento,  
por mor do Covid-19. 
As actividades están presentes en todas as áreas do currículum, polo seu 
carácter vivencial, transversal e interdisciplinar.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen conectividade)

• A educación en valores está sempre presente na formación do alumnado e 
no seu proceso de aprendixace. 

• A colaboración á hora de realizar as tarefas responsabilizándose das súas 
activiades é un valor que xa están a desenvolver a través das diferentes 
materias (lengua, lingua, matemáticas, sociais, …).

• A tolerancia, a paciencia, son outros valores que xa están a traballar nestes 
momentos.

• Valoración do uso responsable das nuevas tecnoloxías da infromación.
• Maior aproximación e aproveitamento didáctico das mesmas.
• Sensibilidade caara a situación e as familias que precisan axuda (or no ter 

os medios suficiente e adecuados tendo unha actitue de colaboración).
• Recoñecemento do esforzo e da importancia do traballo realizado polo 

alumnado.

Materiais e 
recursos

  Materiais e recursos que imos utilizar para  facilitar o desenvolvemento das 
distintas actividades:

• Recursos multimedia e o material empregado nas outras materias.
• Flexibilización dos tempos de realización das actividades para aqueles 

alumnos que o necesiten.
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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/
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