
MÍNIMOS	5º	PRIMARIA.	
	
LENGUA	Y	LITERATURA	CASTELLANA	
LCB1.2.2.	Exprésase	cunha	pronunciación	e	unha	dicción	correctas:	articulación,	ritmo,	entoación	e	volume	

axeitados.	

LCB2.1.1.	Le	en	voz	alta	diferentes	tipos	de	textos	apropiados	á	súa	idade	con	velocidade,	fluidez	e	entoación	

adecuada.	

LCB2.1.3.	Comprende	información	global	e	específica	en	textos	de	diferente	tipoloxía	do	ámbito	escolar	e	

social.	

LCB3.1.6.	Presenta	os	seus	textos	con	caligrafía	clara	e	limpeza.	

LCB4.4.2.	Utiliza	correctamente	as	normas	de	concordancia	de	xénero	e	número	na	expresión	oral	e	escrita.	

LCB5.5.	2.	Memoriza	e	reproduce	textos	orais	adecuados	á	súa	idade:	contos,	poemas,	cancións.	

LCB5.4.1.	 Crea	 sinxelos	 textos	 literarios	 (contos,	 poemas,	 cancións	 e	 sinxelas	 obras	 teatrais)	 a	 partir	 de	

pautas	ou	modelos	dados.	

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

	
LINGUA	E	LITERATURA	GALEGA.-	
LGB1.4.3.	Iníciase	na	elaboración	de	pequenas	exposicións	orais	na	aula	adecuando	o	discurso	ás	diferentes	

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

LGB2.1.2.	Identifica	as	ideas	principais	e	secundarias	dun	texto	(narrativo,	descritivo	e	expositivo).	

LGB2.7.2.	Le	textos	en	voz	alta	con	fluidez	e	precisión.	

LGB3.4.2.	Escribe	textos	sinxelos	de	carácter	creativo.	

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	xeral.	

LGB3.1.4.	Aplica,	de	maneira	xeral,	a	norma	lingüística:	ortografía,.	

LGB3.1.3.	 Utiliza	 os	 signos	 de	 puntuación	 (punto,	 cooma,	 puntos	 suspensivos,	 signos	 de	 exclamación	 e	

interrogación).	

	
MATEMÁTICAS.	
MTB2.4.1.	Opera	cos	números	coñecendo	a	xerarquía	das	operacións.	

MTB2.6.2.	Descompón	de	forma	aditiva	e	de	forma	aditivo-multiplicativa,	números	menores	de	un	millón,	

atendendo	o	valor	de	posición	das	súas	cifras.	

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

MTB2.1.2.	 Le,	 escribe	 e	 ordena	 en	 textos	 numéricos	 e	 da	 vida	 cotiá,	 números	 (naturais),	 utilizando	

razoamentos	apropiados	e	interpretando	o	valor	de	posición	d	



cada	unha	das	súas	cifras.	

MTB2.6.1.	Emprega	e	automatiza	algoritmos	estándar	de	suma,	resta,	multiplicación	e	división	con	distintos	

tipos	de	números,	en	comprobación	de	resultados	en	contextos	de	resolución	de	problemas	en	situacións	

cotiás.	

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

obtidos	de	situacións	moi	próximas.	

MTB3.2.3.	Compara	e	ordena	medidas	dunha	mesma	magnitude.	

MTB3.3.1.	Realiza	equivalencias	e	transformacións	entre	horas,	minutos	e	segundos.	

	
	
	
CIENCIAS	DA	NATUREZA.-	
CNB4.3.1.	Identifica	e	explica	as	diferenzas	entre	enerxías	renovables	e	non	renovables	e	argumenta	sobre	

as	accións	necesarias	para	o	desenvolvemento	enerxético,	sostible	e	equitativo.	

CNB5.2.1.	Coñece	algúns	dos	grandes	descubrimentos	e	inventos	da	humanidade	e	explica	os	beneficios	ou	

riscos	para	á	sociedade.	

CNB2.1.2.	Identifica	as	principais	características	dos	aparellos	respiratorio,	dixestivo,	locomotor,	

circulatorio	e	excretor	e	explica	as	principais	funcións.	

CNB2.3.1.	 Investiga	 sobre	 enfermidades	 relacionadas	 cunha	 alimentación	 inadecuada	 e	 presenta	

conclusións	en	diversos	soportes.	

CNB2.3.2.	Coñece	os	principios	das	dietas	equilibradas,	e	elabora	menús	variados	identificando	ás	prácticas	

saudables.	

CNB2.3.3.	Recoñece	os	efectos	nocivos	do	consumo	de	alcohol	e	drogas.	

CNB1.4.1.	Realiza	proxectos,	experiencias	sinxelas	e	pequenas	investigacións	.	

CNB3.2.2.	Utiliza	guías	na	identificación	científica	de	animais	vertebrados,	invertebrados	e	plantas.	

	

	
	

CIENCIAS	SOCIAIS.-	
CSB2.1.1.Describe	como	é	e	de	que	forma	se	orixinou	o	Universo	e	explica	os	seus	principais	compoñentes		

CSB2.9.2.Favorece	o	desenvolvemento	sostible	e	o	consumo	responsable.	

CSB	2.6.1.Explica	que	é	unha	zona	climática,	nomeando	as	tres	zonas	climáticas	do	planeta	e	describindo	as	

súas	características	principais.	

CSB3.9.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no 

grupo ao que pertencen. 

CSB3.3.1.Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e 



localiza en mapas políticos as distintas comunidades autónomas que forman España. 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo 

cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material 

 
	
	
PLÁSTICA.-	
 

EPB2.5.2.	Coida	e	respecta	os	materiais,	os	utensilios	e	os	espazos	utilizados.	

EPB2.5.3.	Participa	e	amosa	interese	polas	actividades	propostas,	colaborando	na	recollida	e	na	organización	

do	material.	

EPB3.1.1	Coñece	e	usa	as	principais	ferramentas	básicas	do	debuxo	xeométrico	(regra,	escuadro,	

cartabón,	semicírculo	etc.)	

PB2.5.1.	Valora	os	 elementos	e	os	 recursos	empregados	para	 conseguir	o	 efecto	que	máis	 se	 axuste	 ao	

resultado	final.	

	

 
VALORES	CÍVICOS	E	SOCIAIS	
VSCB2.2.1.	Dialoga	interpretando	e	dando	sentido	ao	que	oe.	

VSCB2.2.3.	 Colabora	 en	 proxectos	 grupais	 escoitando	 activamente,	 demostrando	 interese	 polas	 outras	

persoas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

MÍNIMOS ESIXIBLES.  
EDUCACIÓN FÍSICA  
5º EP 
BLOQUE 1:CONTIDOS COMÚNS EN EF 
EFB1.3.3.Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 
EFB1.3.4. Participa na recollida e organización do material utilizado nas clases. 
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponde e o resultado das competicións con 
deportividade. 
 
BLOQUE 2: O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
EFB2.1.1. Respecta aos seus compañeiros/as, independentemente do seu nivel de competencia motriz. 
 
BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 
EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas axustándose a parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 
EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a diferentes actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 
intentando manter o equilibrio postural. 
EFB3.1.3. Adapta as HMB de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo, etc) a diferentes 
tipos de actividades interiorizando e intentando aplicar correctamente os xestos cos segmentos 
dominantes e iniciando a práctica cos non dominantes. 
EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro en distintas actividades, axustando a súa realización 
aos parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 
EFB3.1.5. Mantén ou axuda a manter o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 
 
BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas ou sentimentos utilizando os recursos expresivos 
do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 
EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo composicións grupais en interacción con compañeiros/as utilizando 
os recursos expresivos do corpo e partindo de estímulos musicais ou plásticos 
 
BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
EFB5.1.3. Recoñece os principais aspectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e algúns 
prexudiciais. 
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. 
 
BLOQUE 6: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
EFB6.1.2. Realiza combinacións de HMB intentando axustarse a un obxectivo e a uns parámetros 
espazo-temporais.  
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras 
destes. 
EFB6.3.1. É quen de identificar algunha capacidade física básica. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
MÍNIMOS	DA	ÁREA	DE	LINGUA	ESTRANXEIRA	(INGLÉS)	–	5º	E.	PRIMARIA	
	
CURSO:	2019-2020	
	

	
	

 Comprende	o	sentido	global	e	a	información	máis	importante	de	textos	orais,	
con	estruturas	coñecidas	e	 léxico	de	uso	cotiá	 sobre	 temas	do	seu	 interese	
acorde	á	súa	idade	e	competencia	lingüística	con	apoio	visual	en	soporte	papel	
ou	dixital.	

 Amosa	unha	actitude	de	escoita	atenta	e	manifesta	interese	e	respecto	polas	
intervencións	orais	alleas.	

 Comeza	 a	 utilizar	 correctamente	 e	 de	 forma	 progresiva	 aspectos	 fonéticos	
básicos,	do	ritmo,	da	acentuación	e	da	entoación	da	lingua	estranxeira	para	a	
produción	de	textos	orais	comprensibles.	

 Comprende	a	información	básica	dun	texto	escrito	sinxelo	acorde	á	súa	idade	
e	competencia	lingüística.	

 Amosa	 interese	 pola	 corrección,	 ortografía	 básica,	 puntuacións	 e	
representación	dos	textos	escritos.	

 Elabora	pequenos	textos	significativos	a	partir	de	modelos,	sobre	temas	cotiás	
previamente	 traballados	 na	 aula	 respectando	 a	 estrutura	 gramatical	 e	
ortografía	básicas.	

 Usa	o	dicionario	e	outros	materiais	de	consulta.	
 Presenta	o	seu	 traballo	de	 forma	coidada,	ordenada	e	con	caligrafía	clara	e	
limpeza.	

 Inicia	e	remata	as	interaccións	adecuadamente.	
 Identifica	tempos	verbais	de	presente	e	pasado.		
 Describe	 o	 seu	 aspecto	 físico,	 gustos,	 afeccións....	 e	 tamén	 os	 de	 outras	
persoas.	

 Comprende	 e	 expresa	 indicacións	 para	 chegar	 a	 un	 lugar,	 así	 como	 as	
instrucións	propias	da	aula.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
MÍNIMOS DE QUINTO: Ed. Musical 

 

 B1.1. Escoita obras de características ou estilos e compositores e compositoras diferentes, 

recoñece as diferenzas e/ou as relacións existentes, e facer unha valoración posterior. 

B1.2. Identifica e describie as características de elementos musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

§ B1.3. Analiza a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e describe os elementos 

da linguaxe musical convencional que as compoñen. 

 B1.5. Coñece e identifica as principais familias dos instrumentos, e identifica as principais 

características de instrumentos doutras culturas. 

 B2.1 Interpreta 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. 

B2.2. Participa en producións musicais sinxelas de xeito desinhibido e pracenteiro, amosando 

confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas, mostrando actitudes de respecto e 

colaboración. 

 B2.3. Explora e utiliza as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, instrumentos . 

B3.1. Emprega as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas demais persoas, 

para realizar representacións musicais colectivas de xeito lúdico. 

B3.3. Improvisa en grupo danzas e movementos rítmicos sobre temas fixados con anterioridade ou 

con sons extraídos do contexto, expresando sentimentos e sensacións. 

 
	
	


