
Quinto Curso
Criterios de evaluación mínimos 

Matemáticas
• Escribe cantidades representadas no sistema de numeración romano.
• Descompón,  le,  escribe,  compara,  ordea,  opera  e  resolve  problemas  con  números

naturais e decimais.
• Recoñece,  representa,  compara,  efectúa  operacións  e  problemas  da  vida  real  con

fraccións, sabe calcular fraccións equivalentes e comprobalas.
• Calcula porcentaxes sinxelas.
• Recoñece e relaciona os euros e os céntimos de euro coas partes dun número decimal

tendo en conta o valor posicional das cifras.
• Aplica  as  equivalencias,  escribe  e  transforma  en  forma  complexa  e  incomplexa

unidades de lonxitude, masa e capacidade.
• Resolve problemas da vida cotiá na que interveñan as medidas de lonxitude, masa e

capacidade.
• Coñece as unidades de tempo, as súas relacións, as unidades do sistema sexasesimal,

realiza transformacións con unidades de tempo de forma complexa a imcomplexa, e
viceversa.

• Localiza e sitúa puntos no plano mediante sistemas de coordenadas.
• Recoñece, diferencia e debuxa diferentes tipos de rectas, semirrectas e segmentos.
• Coñece a idea de ángulo, a súa clasificación e a súa unidade de medida.
• Coñece e diferencia os polígonos e os seus elementos;  e sabe clasificalos segundo a

súa regularidade, o seu número de lados e  a amplitude dos seus ángulos interiores.
• Sabe calcular o perímetro e a área dun polígono.
• Recoñece a circunferencia, o círculo e as principais figuras circulares identificando os

seus elementos.
• Sabe calcular a lonxitude da circunferencia e a área do círculo.
• Determina a frecuencia, a media, a moda e o rango dunha información dada.
• Coñece e interpreta de forma sinxela os distintos tipos de gráficos estadísticos.

Lengua
• Le comprensivamente distintos tipos textos de vocabulario adecuado,  con fluidez e co

ritmo e entoación axeitados; e recoñece a súa idea central.
• Expó  un  tema,  conta  unha  noticia,  pide  información  ou  defende  unha  opinión

empregando vocabulario adecuado a súa idade.
• Participa activamente nas conversacións da clase e utiliza unha linguaxe comprensible

para as funcións básicas,  por  exemplo relacionarse,  aprender,  expresar  experiencias
vividas, imaxinar.  Así mesmo, ten que saber escoitar os outros e respectar as súas
opinións e  quendas de palabra.

• É  quen  de  expoñer  temas  de  produción  propia  oralmente  (exposicións,  procesos,
comentarios  de  actualidade,  entre  outros)  con  preparación  previa,  e  adaptando  a
entoación, o ton de voz ou o xesto á situación comunicativa. 

• Redacta  distintos  tipos  de  textos  empregando  estratexias  coma  a  planificación,  a
redacción, a revisión…. amosando interese e atendendo á corrección ortográfica, ao
uso dun vocabulario axeitado e variado, e á corrección gramatical.

• Extrae  información  sobre  varios  temas  en  textos  de  procedencia  diversa  e  sabe
ampliala mediante o uso das TIC.

• É capaz de escribir con precisión, claridade, orde e limpeza.
• Elabora   textos  escritos  empregando  de  forma  adecuada  os  nexos,  os  signos  de

puntuación e o tempo verbal.
• Emprega un vocabulario adecuado a súa idade.
• Recoñece as diferentes categorías gramaticais.
• Sabe empregar na escrita as normas ortográficas e de acentuación .
• Recoñece e forma aumentativos, diminutivos, sinónimos e antónimos.



• Recoñece e conxuga correctamente os verbos.
• Recoñece e forma palabras da mesma familia léxica.
• Establece a concordancia entre os distintos elementos da oración.
• Realiza a análise morfolóxica e sintáctica de oracións sinxelas.
• É capaz de aplicar os seus coñecementos gramaticais como instrumento de mellora das

súas propias mensaxes.
• Usa a biblioteca de aula,  a  do centro e  as virtuais  con certa  autonomía para obter

información.
• Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 
• 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 

• Identifica  as  características  principais  dos  diferentes  xéneros  literarios:  narrativa,
poesía e teatro. 

• Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas, así como algunhas
figuras literarias (metáfora, comparación, hipérbole…)

Lingua Galega
• Comprende producións orais (conferencias, exposicións, explicacións), provenientes de

diferentes medios. É capaz de facer unha síntese tamén oral ou escrita a partir das ideas
principais que se expuxeron.

• Participa activamente nas conversacións da clase e utilizar unha linguaxe comprensible
para as funcións básicas,  por  exemplo relacionarse,  aprender,  expresar  experiencias
vividas, imaxinar.  Así mesmo, ten que saber escoitar os outros e respectar as súas
opinións e  quendas de palabra.

• É  quen  de  expoñer  temas  de  produción  propia  oralmente  (exposicións,  procesos,
comentarios  de  actualidade,  entre  outros)  con  preparación  previa,  e  adaptando  a
entoación, o ton de voz ou o xesto á situación comunicativa. 

• Comprende  autonomamente  textos  escritos  (contos,  poemas,  artigos,  folletos
informativos…) e audiovisuais (películas, anuncios, informativos).

• Sabe responder e formular preguntas referidas aos textos e libros de literatura que se
leron ou miraron e saber facer unha valoración global. 

• Escribe  textos  funcionais,  narrativos,  literarios  e  audiovisuais  coherentes  (á  man  e
facendo uso das TIC) moi construídos, con riqueza de linguaxe, partindo do proceso de
pensar, escribir ou elaborar e revisar e atendendo á corrección ortográfica e gramatical.

• Aplica a acentuación gráfica na maioría dos casos nos textos de produción.
• Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo,

artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e preposición.
• Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos. 
• Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das

átonas. 
• Identifica  e  clasifica  os  diferentes  tipos  de  enunciado:  declarativo,  interrogativo,

exclamativo, imperativo.
•  Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, utiliza correctamente a

concordancia  de  xénero  e  número e  identifica  o verbo e  os  seus  complementos:  o
suxeito, así como os complementos do nome.

• Recoñece  e  usa  sinónimos,  antónimos,  homónimos,  palabras  polisémicas  de  uso
frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas 

• Coñece  os  mecanismos  da  lingua  para  crear  significado,  por  exemplo  derivación,
composición, sentido figurado e todos os traballados durante o curso. Aplicación nos
textos de produción propia.

• Coñece a terminoloxía gramatical básica e a función de cada elemento nun enunciado.
• Mostra progresiva autonomía na aprendizaxe: reflexión sobre o proceso, organización e

planificación do traballo, aceptación dos erros, autocorrección e autoavaliación de todo
o proceso.



• Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, socio-culturais...)
da lingua galega .

• Coñece e valora a diversidade lingüística e cultural de Galicia, de España e do mundo,
con  actitude  de  respecto  cara  ás  persoas  que  falan  outras  linguas  e  interese  por
comprendelas.

• Usa a biblioteca de aula,  a  do centro e  as virtuais  con certa  autonomía para obter
información.

• Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 
• Coida  a  presentación  dos  textos  seguindo  as  normas  básicas  de  presentación

establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza,  calidade caligráfica,  separación
entre parágrafos, in-terliñado… en calquera soporte 

• Identifica  as  características  principais  dos  diferentes  xéneros  literarios:  narrativa,
poesía e teatro. 

• Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas, así como algunhas
figuras literarias (metáfora, comparación, hipérbole…)

Ciencias sociais
• É quen de explicar como e de que forma se orixinou o Universo e os seus principais

compoñentes.
• Describe as características principais do sistema solar identificando diferentes tipos de

astros e as súas características, incluídos os movementos da Terra e da Lúa e as súas
consecuencias.

• Explica as distintas representacións da terra e interpreta tanto a linguaxe cartográfica
coma as linguaxes icónicas e simbólicas para mellorar a comprensión da realidade.

• Diferencia entre tempo atmosférico e clima, e analiza a importancia das predicións
meteorolóxicas.

• Identifica os factores que inflúen no clima e explicar como actúan para conquerir unha
idea básica do clima, así como dos factores que o determinan.

• Coñece e explica os trazos máis destacados das temperaturas e das precipitacións dos
climas  de  España  e  Galicia,  e  identificar  as  paisaxes  características  de  cada  zona
climática.

• Explica a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do Estado español,
así como os deberes, os dereitos e as liberdades que recolle.

• Identifica as principais institucións españolas e galegas.
• Sabe describir a división territorial do Estado.
• É quen de  explicar  que é  a  Unión Europea,  os  países  que  a  compoñen e  explicar

algunas avantaxes derivadas do feito de formar parte dela.
• Interpreta a evolución e a distribución demográfica galega, española e europea  a partir

de pirámides de poboación, gráficos de barras e diagramas circulares.
• Identifica os tres sectores económicos e saber clasificar as distintas actividades que

pertencen a cada un deles, así coma as principais actividades económicas do entorno e
as súas características.

• Coñece e valora os diferentes medios de transporte e comunicación.
• Coñece e é quen de localizar nun mapa o relevo e os principais ríos de España, así

coma os seus límites, os mares que a rodean e os arquipélagos que a forman. 
• Coñece e capaz de  localizar nun mapa o relevo e os principais ríos de Galicia, así

coma os seus límites, os mares que a rodean.
• Coñece as distintas etapas da prehistoria e historia (Idade antiga, Idade Media e Idade

Moderna) de España e Galicia e os acontecementos principais de cada unha delas.
• Busca  información  (empregando  as  TIC  e  outras  fontes  directas  e  indirectas),

selecciona a información relevante, organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as
comunica oralmente e/ou por escrito.

• Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa
na toma de decisións e asume responsabilidades.



• Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e
limpa.

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

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

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

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

Ciencias naturais
• Coñece o uso dos recursos naturais da terra, identifica algún dos empregados na vida

cotiá e ten conciencia da necesidade de conservalos e de evitar a contaminación.
• Coñece algúns tipos de máquinas e aparellos que se empregan na vida cotiá, así coma a

utilidade que teñen.
• Coñece  o  funcionamento  do  corpo  humano  en  canto  a  células,  tecidos,  órganos,

aparellos e sistemas identificando as  principais características e función de cada un
deles.

• Adopta estilos de vida saudables sabendo as repercusións para a saúde do seu modo de
vida, tanto na escola coma fóra dela.

• Coñece a estrutura e a fisioloxía das plantas, así coma as características principais da
fotosíntese e a súa importancia para a vida dos seres vivos.

• Coñece as características e os elementos que compoñen un ecosistema, así como os
seres vivos que o habitan e as súas relacións.

• Relaciona determinadas prácticas do ser  humano co coidado e co respecto polo medio
natural,  adoptando hábitos  consecuentes  tanto  no  colexio  coma fóra   e  coñecer  as
repercusións que ten para a vida no planeta.

• É quen de explicar como os cambios (naturais e pola actividade humana)  no medio
natural poden afectar a componentes vivos e inertes, e variar o equilibrio.

• Identifica e explica algunhas das principais formas de enerxía: mecánica, luminosa,
química, eléctrica…. así coma das enerxías renovables e non renovables.

• Sabe o que é unha mestura, os seus tipos e os métodos de separación de compoñentes.
• Sabe identificar, describir e clasificar algúns materiais polas súas propiedades (dureza,

brillo, condutividade térmica, …)
• Busca,  selecciona  e  organiza  información  concreta  e  relevante,  analízaa,  obtén

conclusións, elabora informes e comunica os resultados en diferentes soportes.
• Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa

área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.
• Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de

ilustracións ou notas, etc.).
• Manexa  estratexias  axeitadas  para  acceder  á  información  dos  textos  de  carácter

científico.
• Efectúa procuras guiadas de información na rede. 
•  Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede. 
• Manifesta autonomía respecto de sucesos que ocorren na planificación e execución de

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.
• Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, amosando

habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
• Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de

traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.

Valores cívicos e sociais
• Actúa de forma respetable e digna e emprega unha linguaxe positiva.



• Razoa o sentido do compromiso respecto dun mesmo e cara os demais.
• Traballa en equipo valorando o esforzo persoal e o colectivo para acadar os obxectivos.
• Trata de buscar solución en situación conflictivas.
• Ten capacidade para tomar decisión de forma independente.
• Realiza un axeitado recoñecemento e identificación das súas emocións.
• Aplica o autocontrol na toma de decisión, na negociación e na resolución de conflictos.
• Expresa os seus sentimentos, as súas necesidades e os seus dereitos á vez que respeta

os dos demais  nas actividades cooperativas.
• Ten  a  capacidade  e  a  autonomía  de  emprendemento  para  acadar  logros  persoais

responsabilizándose do ben común.
• Controla as súas emocións.
• Mostra respeto e solidariedade cara os demais en situación formais  e  informais  de

interacción social.
• Identifica,  define  problemas  sociais  e  cívicos  e  achega  solucións  potencialmente

efectivas.
• Expresa con claridade e coherencia opinións, sentimentos e emocións.
• Colabora  en  proxectos  grupais  escoitando  activamente,  demostrando  interese  polo

traballo das outras persoas que participan no proxecto.
• É capaz de expresar abertamente as súas propias ideas e opinión de forma tranquila e

respetuosa.
• Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos que pertence actuando con tolerancia

e aceptando as diferenzas.
• Implícase na elaboración e no respeto das normas da comunidade educativa e nas da

súa aula.
• Realiza  unha  autoavaliación  responsable  da  execución  das  tarefas,  expresando

propostas de mellora.
• Argumenta comportamentos de defensa e recuperación do equilibrio ecolóxico e de

conservación do medio ambiente.
• Realiza un uso ético das novas tecnoloxías e fai un uso seguro das mesmas.
• Participa  no  benestar  da  contorna  próxima  baseándose  nos  dereitos  e  deberes  dos

cidadáns e cidadás.

Plástica
• Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas.
• Debuxa aspectos da vida cotiá.
• Identifica os materiais e recursos para elaborar unha obra.
• Analiza  as  posibilidades  de  materiais,  texturas,  formas  e  cores  aplicados  sobre

diferentes soportes.
• Coñece a evolución da fotografía dende o blanco e negro á cor, do formato en papel ata

o dixital, e valora as posibilidades que ofrece a tecnoloxía.
• Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas.
• Confecciona mapas e planos simples  con ferramentas básicas, individualmente e en

grupo.
• Utiliza e manexa os elementos que estructuran o espazo (cadrícula)
• Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, colaborando sempre que

se trate dun traballo  en grupo.
• Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas. 
• Experimenta coa superposición de planos para crear volume.
• Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente nunha composición. 
• Sabe aproveitar a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as ceras.
• Constrúe obxectos tridimensionais. 
• Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, cores e

tamaños axeitados. 
• Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando conceptos básicos

de composición, equilibrio e proporción.



• Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo. 
• Valora os elementos e os recursos empregados para conseguir o efecto que máis se

axuste ao resultado final.
• Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados.
• Participa e amosa interese polas actividades propostas, colaborando na recollida e na

organización do material.
• Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos.
• Presenta  as  tarefas  con  orde  e  limpeza  respectando  as  normas  e  indicacións

establecidas. 
• Amosa  interese  polo  traballo  e  a  aplicación,  apreciando  a  correcta  realización  dos

exercicios e actividades. 
• Emprega  as  novas  tecnoloxías  para  iniciarse  no  deseño  dixital,  no  tratamento  de

imaxes ou na animación. 
• Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, escuadro,

cartabón, semicírculo etc.) 
• UItiliza o trazado de rectas paralelas. 
• Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 graos utilizando as ferramentas básicas. 
•  Manexa os efectos visuais da perspectiva para debuxar triángulos e cuadriláteros. 
• Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría.
• Representa  formas  xeométricas  con  precisión  e  coa  axuda  da  cuadrícula  e  as

ferramentas básicas. 


