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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 -Escoitar obras de características ou estilos e 
compositores e compositoras diferentes, 
recoñecer as diferenzas e/ou as relacións 
existentes, e facer unha valoración posterior. 

-Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito 
artístico musical. CCL, CCEC. 
-Respecta as opinións dos compañeiros e das 
compañeiras. CSC. 

 -Identificar e describir as características de 
elementos musicais e calidades dos sons do 
contexto. 

 -Describe e dá información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical presentes nas 
manifestacións musicais e nos sons do contexto. 
CCEC,CCL. 

 -Analizar a organización de obras musicais 
sinxelas ou fragmentos, e describir os 
elementos da linguaxe musical convencional 
que as compoñen. 

-Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións 
vocais e corais. CCEC, CAA, 
CCL. 
-Identifica e describe variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade tras a escoita de obras 
musicais. CCEC,CAA,CCL. 

-Coñecer e identificar as principais familias dos 
instrumentos, e identificar as principais 
características de instrumentos doutras 
culturas. 

- Identifica de xeito visual e auditivo os 
instrumentos. CCEC,CAA. 

-Buscar, seleccionar e organizar informacións 
sobre manifestacións artísticas do patrimonio 
cultural propio e doutras culturas, de 
acontecementos, creadores e profesionais en 
relación coas artes plásticas e a música. 

- Identifica as manifestacións artísticas propias de 
Galicia.CCEC 
-Expón a información recollida de xeito ordenado, e 
achega evidencias do traballo realizado. CCL,CD. 

 -Interpretar un repertorio básico de 
acompañamentos, cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical, valorar o traballo feito, avaliar 
o resultado e propor accións de mellora. 

 Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a 
interpretación de obras. CCEC,CAA. 
 Traduce á linguaxe musical convencional melodías e 
ritmos. CCEC,CAA. 
 Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con 
distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 
CCEC, CAA. 

 Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes materiais, 
instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un 
existente. CCEC,CAA. 

 Empregar as posibilidades expresivas do propio 
corpo en coordinación coas demais persoas, 

Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e emocións, e como forma 
de interacción social. CCEC,CSC. 
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para realizar representacións musicais 
colectivas de xeito lúdico. 

 Interpretar un repertorio básico de danzas 
propias da cultura galega e doutras culturas. 

 Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e 
culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 
artístico e cultural. CCEC,CSC. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 
• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
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• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

     Identificar e localizar os principais órganos 
implicados na realización das funcións vitais do 
corpo humano, establecendo algunhas relacións 
fundamentais entre eles 

Identifica e localiza os órganos e as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións. 

Relacionar determinadas prácticas de vida co 
adecuado funcionamento do corpo, adoptando 
estilos de vida saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde do seu modo de vida. 

Coñece os principios das dietas equilibradas, e 
elabora menús variados identificando ás 
prácticas saudables e Recoñece os efectos 
nocivos do consumo de alcohol e drogas. 

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, 
tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas.  

Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: 
células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas 
 

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

Clasifica aos seres vivos empregando guías de 
clasificación atendendo ao seu reino: Reino 
animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e 
outros reinos. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

 



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 1 DE 73 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: NATURAL SCIENCE  

  

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 
Materiais e recursos • Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
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• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Distinguir as diferenzas fundamentais entre as 
imaxes fixas e en movemento, clasificándoas 
seguindo patróns aprendidos. 

Recoñece e debuxa aspectos da vida cotiá. 

Aproximarse á lectura, análise e interpretación 
da arte e as imaxes fixas e en movemento 
nos seus contextos culturais e históricos. 

Coñece a evolución da fotografía desde o 
branco/negro á cor, do formato papel ao 
dixital, e valora as posibilidades que 
proporciona a tecnoloxía. 

Experimentar coas imaxes como unha 
ferramenta para deseñar documentos de 
información e comunicación (carteis, guías, 
folletos etc.) 

Busca un cartel e confecciona o seu propio 
anuncio. Realiza composicións que 
transmitan emocións e sensacións básicas, 
utilizando distintos elementos e recursos 
para os axustar ás necesidades. 

Imaxinar, debuxar e elaborar obras 
tridimensionais con diferentes materiais. 

Representa con claroscuro a sensación 
espacial de composicións volumétricas.  

Construír un obxecto tridimensional con arxila 
ou outro material.  

Crea un obxecto tridimensional. 

Analizar e combinar as cores para a 
composición tridimensional. 

Combina e analiza as cores para as utilizar 
correctamente na composición. 

Representa, de forma persoal, ideas, accións e 
situacións valéndose dos elementos que 
configuran a linguaxe visual. 

Debuxa formas, figuras e elementos do 
contexto con dimensións, proporcións, cores 
e tamaños axeitados.  
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Aprender a organizar os espazos das súas 
producións bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio 
e proporción. 

Organiza os espazos das producións 
bidimensionais atendendo ao equilibrio e a 
proporción. 

Amosar interese polo traballo, apreciando e 
valorando a correcta realización de 
actividades e a presentación.  

Amosa interese polo traballo e a aplicación, 
apreciando a correcta realización dos 
exercicios e actividades. 

Presentar as tarefas con orde e limpeza 
respectando as normas e indicacións 
establecidas.  

Realiza as tarefas con orde e limpeza 
atendendo ás consignas do profesorado. 

Utilizar e manexar as tecnoloxías da 
información e da comunicación como medio 
de información, investigación e deseño. 

Empregar as novas tecnoloxías para se iniciar 
no deseño dixital, no tratamento de 
imaxes ou na animación.  
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
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Criterios de cualificación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Resolver situacións motrices con 
diversidade de estímulos e condicionantes 
espazo-temporais, seleccionando e 
combinando as habilidades motrices 
básicas e adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz. 

Adapta as habilidades motrices básicas a diferentes 
tipos de contornos e de actividades. 

Regular e dosificar a propia actividade 
motriz en función da intensidade do 
esforzo 

Regula a actividade persoal en función as súas 
posibilidades e da intensidade e duración do esforzo 

Recoñecer e adoptar hábitos saudables na 
súa práctica cotiá 

Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico 
para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e creativa, 
comunicando sensacións, emocións e ideas. 

Representa ou expresa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, individualmente, en 
parellas ou grupos. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 
Materiais e recursos • Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
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• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
• Presentacións elaboradas polos docentes en Genially. 

 
 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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2. Avaliación e cualificación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e utilizar o léxico traballado e as 

estruturas gramaticais en contextos comunicativos 

sinxelos. 

● Comprende e usa o vocabulario e as 

estruturas traballadas para participar nas 

interaccións de aula. 

Producir textos orais usando expresións e frases 

feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos (and/but). 

● Produce textos orais usando expresións e 

frases feitas de uso frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores básicos 

Comprender diferentes textos escritos adaptados á 

competencia lingüística do alumnado. 

● Lee e comprende textos sinxelos adecuados á 

súa idade.  

Producir textos escritos utilizando expresións e 

frases sinxelas previamente traballadas. 

● Escribe o léxico e estruturas traballadas 

previamente de forma oral e escrita. 

Participar con interese e mostrar respecto nas 

intervencións dos compañeiros. 

● Participa con interese e mostra respecto nas 

intervencións dos compañeiros. 

Presentar os seus textos con caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

● Presentar os seus textos con caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas 

etc. 

 



 

 

 
   
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 0 DE 73 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: INGLÉS  

  

 

2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 
• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
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• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 

e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación) 
 
4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 5 DE 73 CENTRO: CPR PLURILINGÚE MARISTAS – EL PILAR- 

CURSO: 5º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ  

  

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Escoitar, expresar, producir e presentar textos 
orais cotidianos en el aula: presentarse. 

Escoita, expresa, produce e presenta textos 
orais cotidianos na aula: presentarse. 

Identificar os compoñentes básicos de calquera 
situación comunicativa. 

 

Identifica e recoñece os compoñentes 
básicos da comunicación nas diferentes 
situacións comunicativas: emisor, receptor,  
canal, código, mensaxe e contexto. 

Comprender, explicar e valorar as relacións 
semánticas que se establecen entre as palabras. 

 

Recoñece, explica e usa sinónimos e 
antónimos dunha palabra, explicando o seu 
uso concreto  nunha  frase o nun texto oral o 
escrito. 

Dividir as palabras en sílabas e clasificalas 
segundo a posición da súa sílaba tónica. 

Divide as palabras en sílabas, clasificándoas 
segundo a súa sílaba tónica. 

Utilizar con corrección as normas que regulan a 
ortografía do til en palabras agudas,  llanas, 
esdrúxulas y sobresdrúxulas nos textos escritos. 
 

Aplicalos coñecementos sobre o til en 
palabras agudas,  llanas, esdrúxulas y 
sobresdrúxulas na mellora progresiva da súa 
produción escrita 

Manexar con precisión os dicionarios da lingua 
española e recoñecer  as abreviaturas 
utilizadas, seleccionando, entre as diferentes 
acepcións dunha palabra, a máis apropiada 
para o seu uso. 

Interpreta correctamente as abreviaturas 
utilizadas nos dicionarios. 

Recoñecer o substantivo, la palabra nuclear do 
grupo nominal, identificando todas as palabras 
que o integran. 

 

Identifica o núcleo nun grupo nominal e 
explica a relación que mantén o resto de 
palabras do grupo con o núcleo, observando 
as regras de concordancia. 

Identificar o suxeito e o predicado nunha 
oración. 

Identifica o suxeito e o predicado das frases, 
explicando a presencia o ausencia do suxeito 
en función da intención comunicativa do 
texto. 
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Utilizar con corrección as normas que regulan a 
ortografía das palabras con ditongos e tritongos 
nos textos escritos, axustando progresivamente 
súa produción en situacións reais de 
comunicación escrita ás convencións  
establecidas. 

Recoñece e corrixe progresivamente errores 
ortográficos sobre o til en ditongos e 
tritongos en textos alleos. 

 

Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable 
para a búsquea de información. 

 

Utiliza a biblioteca para localizar un libro 
determinado con seguridade e autonomía, 
aplicando as normas de funcionamento 
dunha biblioteca e as TIC 

Identificar o  nome:  clases, xénero  e número. Identifica e analiza morfoloxicamente o 
substantivo. 

Palabras primitivas e derivadas (prefixos e 
sufixos) e as familias de palabras. 

 

Identifica e clasifica palabras primitivas e 
derivadas nun texto. Diferencia familias de 
palabras. 

Comprender e saber utilizar o  adxectivo 
cualificativo 

Recoñece e identifica adxectivos 

Identificar e clasificar os determinantes  

 

Recoñece e identifica determinantes artigos 
e demostrativos 

Coñecer e utilizar  as palabras simples e as 
compostas 

Recoñece palabras compostas. 
 

Resumir un texto lido, destacando as ideas 
principais e secundarias. 
 

Entende a mensaxe de xeito global e 
identifica as ideas principais e as secundarias 
de textos lidos. 

Producir textos narrativos con coherencia, 
respectando a súa estrutura e aplicando as 
regras ortográficas, coidando a caligrafía, a 

Produce textos narrativos con coherencia, 
respectando a súa estrutura e aplicando as 
regras ortográficas, de acentuación 
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orde e a presentación. 
 

e puntuación, e coidando a caligrafía, a orde 
e a presentación 

Utilizar con corrección as normas que regulan a 
ortografía das palabras con -c-, -cc-, -d, -z e as 
súas  plurais nos textos escritos, axustando 
progresivamente a súa produción en situacións 
reais de comunicación escrita ás convencións 
establecidas. 

Aplica os coñecementos sobre as palabras 
con -c-, -cc-,- d, -z 
e as súas plurais en mellóraa progresiva da 
súa produción escrita 

Recoñecer no pronome a palabra nuclear do 
grupo nominal. 

Identifica o núcleo pronominal nun grupo 
nominal. 

Utilizar con corrección as normas que regulan a 
ortografía das palabras con g, j, x e s nos textos 
escritos, axustando progresivamente a súa 
produción en situacións reais de comunicación 
escrita ás convencións establecidas. 

Aplica os coñecementos sobre as palabras 
con g, j, x e s en mellóraa progresiva da súa 
produción escrita. 
 

Recoñecer a información verbal e non verbal 
dos discursos orais, localizando o máis 
importante da información e integrar recursos 
non lingüísticos na narración de experiencias 
persoais. 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións orais. 
 

Escribir con cohesión un texto: mantemento do 
tempo verbal, puntuación. 

Escribe con cohesión un texto: mantemento 
do tempo verbal, puntuación. 

Recoñecer e utilizar As preposicións, as 
conxuncións e as interxeccións. 

Recoñece e identifica preposicións, 
conxuncións e interxeccións 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 
• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
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• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación). 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a través da 
plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión dixital, serán 
informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.7. Ler textos de diversa tipoloxía con fluidez e 
precisión, atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e velocidade. 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e 
ton da voz adecuados. 

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con 
creatividade. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, 
anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e anécdotas. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos 
en calquera soporte e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. 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. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como 
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais 
pola súa función na lingua: substantivo, artigo, adxectivo 
e verbo. 
LGB4.1.3. Diferenza as sílabas que conforman cada 
palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

B4.2. 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. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler e escribir números naturais utilizando 
razoamentos apropiados. 

Le e escribe en textos numéricos e da vida cotiá, 
números naturais de máis de sete cifras. 

Comparar números naturais utilizando 
razoamentos apropiados. 

Ordena números naturais por comparación e 
representación na recta numérica. 

 Construír  memorizar as táboas de multiplicar, 
utilizándoas para realizar cálculo mental. 

Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, 
utilizándoas para realizar cálculo mental. 

Calcular divisións con divisor de tres cifras. Calcula divisións con divisor de tres cifras. 

Identificar números primos e números compostos. Clasifica os números en curmáns e compostos. 

Resolver problemas cuxa resolución requira realizar 
varias operacións, utilizando estratexias heurísticas 
e de razoamento, tomando decisións e valorando 
as consecuencias das mesmas. 

Pescuda a solución de problemas, utilizando 
estratexias heurísticas e de razoamento, 
tomando decisións e valorando as consecuencias 
das mesmas. 
 

Ler, escribir e representar fraccións. Le, escribe e representa graficamente fraccións. 

Ler e escribir, utilizando razoamentos apropiados, 
números decimais ata a milésima. 

Le e escribe números decimais ata a milésima. 

Sumar e restar números decimais. Calcula sumas e restas de números decimais. 

Multiplicar números decimais. Multiplica números decimais e recoñece e utiliza 
a propiedade conmutativa na multiplicación de 
números decimais. 
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Dividir números decimais. Divide números decimais e calcula divisións de 
números naturais con cociente decimal. 

Coñecer e utilizar as unidades de lonxitude, 
capacidade e masa. 

Identifica e usa as unidades do Sistema Métrico 
Decimal: lonxitude, capacidade e masa. 

Identificar e usar as unidades de medida do tempo 
no sistema sexaxesimal e os seus equivalencias.  
 

Coñece e usa as unidades de medida do tempo 
no sistema sexaxesimal e realiza equivalencias 
e transformacións entre horas, minutos e 
segundos. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

 



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 1 DE 73 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS  

  

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar e localizar os principais órganos 
implicados na realización das funcións 
vitais do corpo humano, establecendo 
algunhas relacións fundamentais entre 
eles. 

Identifica e localiza os órganos e as principais 
características dos aparellos respiratorio, dixestivo, 
locomotor, circulatorio e excretor e explica as 
principais funcións. 

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. 

Coñecer e comparar para clasificar 
materiais segundo as súas propiedades 
observables.(masa, volumen). 

Utiliza diferentes procedementos para determinar 
a medida da masa e do volume dun corpo.  

Identifica e explica as principais características da 
flotación nun medio líquido.  

Identificar e explicar as características das 
fontes de enerxía renovables e non 
renovables e a súa influencia no 
desenvolvemento sostible.  

Identifica e explica as diferenzas entre enerxías 
renovables e non renovables e argumenta sobre as 
accións necesarias para o desenvolvemento 
enerxético, sostible e equitativo.  
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1. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 
• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
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• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Reconocer y estimar  que Dios ha creado a la 
persona con deseo de bien. 

Localiza iniciativas que muestran el  deseo 
humano del bien.  

Esforzarse por identificar  que la adhesión al 
bien  genera felicidad.  

 Propone acciones y situaciones  que 
manifiestan  los beneficios de hacer el bien.  

 Comprender que Dios rescata a Jesús  de la muerte.  Señala afirmaciones de los testigos recogidas en el 
NT sobre la experiencia de la Resurrección.  

Diferenciar signos y elementos de  la celebración 
eucarística .  

Vincula símbolos, signos, significados y 
elementos de  la celebración eucarística 

Identificar  el vínculo  que  existe entre la  última  
cena  y la Pasión,  muerte y resurrección  de Cristo.   Reconoce la relación entre la Última Cena y la 

Resurrección de Cristo. 
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2. Avaliación e cualificación 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
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4.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para 
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Explicar como é e de que forma se orixinou o 
universo e os seus principais compoñentes, 
identificando diferentes tipos de astros. 

1.1 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. 

2. Describir as características principais do 
sistema solar e identificar os planetas que 
forman parte del, situando o planeta Terra. 

2.1Describe as características, os compoñentes e 
os movementos do sistema solar, e localiza o Sol 
no centro deste e os planetas segundo a súa 
proximidade a el. 

3. Explicar os movementos da Terra e as súas 
consecuencias, asociando as estacións do ano ao 
efecto combinado da translación da Terra ao 
redor do Sol, a inclinación do eixe de rotación e 
a proximidade ou afastamento do Sol e 
describindo a secuencia día-noite como efecto 
da rotación da Terra. 

3.1Explica o día e a noite como consecuencia da 
rotación terrestre e como unidades para medir o 
tempo. 

3. Explicar os movementos da Terra e as súas 
consecuencias, asociando as estacións do ano ao 
efecto combinado da translación da Terra ao 
redor do Sol, a inclinación do eixe de rotación e 
a proximidade ou afastamento do Sol e 
describindo a secuencia día-noite como efecto 
da rotación da Terra. 

CSB2.3.1. 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. 

3. Adquirir unha idea básica dos factores que 
determinan o clima. 
4. Recoñecer as zonas climáticas mundiais. 

CSB2.6.1.Explica que é unha zona climática, 
nomeando as tres zonas climáticas do planeta e 
describindo as súas características principais. 

7. Explicar que é unha paisaxe e identificar os 
principais elementos que a compoñen. 

Define paisaxe e identifica os seus elementos  
valorando a súa diversidade. 

2.Identificar as institucións políticas máis 
importantes de España e cales son as súas 
funcións. 

CSB3.2.2.Identifica e comprende a división de 
poderes do Estado e cales son as atribucións 
recollidas na Constitución para cada un deles. 

2.Identificar as institucións políticas máis 
importantes de España e cales son as súas 
funcións. 

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións do 
Estado español e describe as súas funcións e a súa 
organización. 

3. Explicar a importancia que ten a Constitución CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios 
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para o funcionamento do Estado español, así 
como os dereitos, os deberes e as liberdades 
recollidos nela. 

democráticos máis importantes establecidos na 
Constitución e explica a importancia que a 
Constitución ten para o funcionamento do Estado 
español. 

4. Describir a organización territorial do Estado 
español, distinguindo a administración 
municipal, provincial ou autonómica, así como as 
súas atribucións administrativas, e indicando as 
comunidades autónomas españolas nun mapa. 

Explica a organización territorial de España, 
nomea as estruturas básicas de goberno e localiza 
en mapas políticos as distintas comunidades 
autónomas que forman España. 

1.Comprender o concepto demográfico de 
poboación absoluta e os grupos que a 
demografía establece para o seu estudo. 

CSB3.5.1.Define demografía e poboación, 
comprende os principais conceptos demográficos 
e os principais factores que afectan á de 
poboación. 

5.Analizar os movementos migratorios da 
poboación española. 

CSB3.7.2.Identifica e describe os principais 
problemas actuais da poboación española: 
migracións, envellecemento, etc. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Non hai en Primaria 
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Alumnado de materia 
pendente 

No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
  



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 9 DE 73 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS  

  

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


