
ESTANDARES MÍNIMOS ESIXIBLES 5 ºeducación primaria

Matemáticas  MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
 MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando as ideas 

claves, aprendendo para situacións futuras semellantes. 
 MTB2.1.2. Le, escribe, ordena e é capaz de aplicar en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais 

ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

 MTB2.5.2. Realiza operacións cos números traballados. 

 MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

 MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir 

e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada. 

 MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a 

unidade máis adecuada para a expresión dunha medida. 
 MTB3.2.1. Realiza operación con medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en forma simple dando o 

resultado na unidade determinada de antemán.
 MTB4.3.1. Identifica e diferencia os elementos básicos dasformas traballadas.

 MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos traballados, utilizando estratexias 

heurísticas de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando, e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia 
da súa utilización. 

 MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos

de situacións moi próximas.

Lingua castelá  LCB1.1.1. Emprega a lingua oral de xeito adecuado e claro e axusta os rexistros lingüísticos ao grao de formalidade 
dos contextos en que produce o seu discurso: debates, exposicións planificadas, conversas.



 LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera de quendas, participación respectuosa, 
adecuación á intervención da persoa interlocutora e normas básicas de cortesía. 

 LCB1.5.1. Comprende a de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual,do ámbito escolar e social, identifica

o tema e selecciona as ideas principais e é capaz de elaboralos de maneira comprensible.

 LCB2.1.1. Le en voz alta e en silencio diferentes tipos de textos con distinta complexidade e apropiados á súa idade con 

velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

 LCB2.2.6. Interpreta mapas conceptuais sinxelos.

 LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

 LCB3.3.1. Aplica correctamente as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos. 

 LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

 LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas adecuadas ao nivel e aplícaas nas súas producións escritas.

Lingua galega 
 LCB1.1.1. Emprega a lingua oral de xeito adecuado e claro e axusta os rexistros lingüísticos ao grao de formalidade 

dos contextos en que produce o seu discurso: debates, exposicións planificadas, conversas.
 LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información 

relevante e necesaria para realizar traballos ou completar información, valorando os medios de comunicación como instrumento 
de aprendizaxe.

 LGB1.4.3. Iníciase na comprensión e elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando o discurso ás diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario se é preciso.

 LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de 

resolución de problemas.

 LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.

 LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha

linguaxe non sexista.

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

poemas, cancións e anécdotas.

 LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, 



poemas, conxuros, ditos,cantigas) e da literatura galega en xeralLGB5.2.1. Le en silencio e en voz alta obras e textos en galego 
da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

Ciencias sociais  CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a información relevante, a 

organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

 CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o 

coidado do material. 

 CSB1.3.1.Emprega de maneira adecuada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre 
ciencias sociais.

 CNB1.4.3. Coñece, explica e é capaz de aplicar os contidos fundamentais aprendidos para o desenvolvemento das 
actividades plantexadas de xeito adecuado. 

 CSB3.1.1. Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos nas diferentes 
institucións. 

 CSB4.4.3.Explica e representa  aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España e da 
sociedade das distintas épocas históricas estudadas.

Ciencias 
naturais 

 CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e 

comunica os resultados en diferentes soportes. 

 CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a 

comprensión de textos orais e/ou escritos. 

 CNB1.1.5. Efectúa buscas guiadas de información na rede. 

 CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

 CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, 

seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 

 CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

 CNB1.4.3. Coñece, explica e é capaz de aplicar os contidos fundamentais aprendidos para o desenvolvemento das 



actividades plantexadas de xeito adecuado. 

Valores sociais e 
cívicos 

 VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna. 
 VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo compromisos para a consecución de 

obxectivos.

 VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar. 
 VSCB3.7.1. Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado.

 VSCB3.14.2. Coñece o emprego seguro das novas tecnoloxías.

Educación 
Plástica 

 EPB1.1.1. Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas.

 EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, colaborando sempre que se trate dun traballo en grupo. 
 EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados. 
 EPB3.1.1 Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, escuadro, cartabón, semicírculo etc.).


