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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN CCBB 

Interpreta 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. 

Interpreta o valor da posición de cada unha das cifras en números 
naturais e decimais ata as centésimas. 

CMCT 

Emprega e automatizada dos algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en 
comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións 
cotiás. 

Selecciona correctamente a suma, resta, multiplicación e división, 
con distintos tipos de números, en resolución de problemas 
sinxelos. 

CMCT 

Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. Fai cálculo mental redondeando. CMCT 

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e 
buscando outras formas de resolvelo. 

Aplica o procedemento axeitado na resolución de problemas, 
 

revisando as unidades dos resultados. 

CMCT 
CL 

Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando 
as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas 
de resolvelo. 

Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas e revisa 
as operacións fixándose nas unidades requeridas. 

CMCT 
CL 

Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas). 

Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á 
comprensión de datacións. 
Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando 

CMCT 
CL 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
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 razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras 

 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

Interpreta 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. 
Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por 
comparación, representación na recta numérica e transformación 
duns noutros. 

CMCT 
CL 

Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se utilizan segundo a natureza do 
cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis adecuado. 

Realiza operacións con números decimais. CMCT 

Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas 
e en situacións da vida cotiá. 

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 e en situacións cotiás 
Descompón números decimais atendendo o valor de posición das 
súas cifras. 
Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

CMCT 
CL 

Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a 

Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en 

CMCT 
CAA 
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utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

comprobación de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións cotiás. 

CSIE 

 ÁREA DE LINGUA CASTELÁN E GALEGA  

 

 

 

ESTÁNDARES CRITERIOS DE AVALIACIÓN CCBB 

Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes 
da radio, da televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un 
resumo. 

Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo e constrúe 
unha oración con cada unha delas 

CL 

Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e 
coidando a caligrafía, a orde e a presentación 

Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 
Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) 
e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, 
textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, 
instrucións, normas... 

CL 
CSC 
CEC 
CSIE 

Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. CSIE 
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comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e 
coidando a caligrafía, a orde e a presentación 

 CL 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos 
con claridade, precisión e corrección e avaliando, coa axuda de guías, 
as producións propias e alleas 

Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de 
acentuación e ortográficas propias do nivel nos seus textos 
escritos. 
Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de 
planificación, procura e selección da información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 
Redacta o texto e revísao para melloralo, utilizando borradores 
que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión 
ortográfica e da secuencia coherente do escrito 
Amosa na evolución dos seus escritos interese e esforzo por 
escribir correctamente de forma persoal. 

CSIE 
CL 
CAA 

Escribir os textos establecidos no plan de escritura. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á 
súa idade e nivel. 

CL 
CSIE 

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

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

CL 

Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso 
da lingua 

Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 
Utiliza diversos conectores básicos entre oracións nos textos orais 
e escritos. 

CL 

Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous 
puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 

Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 

CL 
CSIE 
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Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos 
ou argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a 
linguaxe ás características de cada xénero 

Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos)seguindo un guión. 

CL 
CSC 
CSIE 

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo 

Recoñece as diferentes categorías gramaticais: substantivo, 
artigo,pronome, adxectivo, 

CL 

Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar 
calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada 
contexto e como consulta ortográfica 

Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital, seleccionando 
a acepción precisa segundo o contexto e como consulta 
ortográfica. 

CL 
CAA 
CSIE 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis)… 

Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo, expositivo) 

CL 
CAA 
CSIE 

Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión 
ou da internet, identificando os aspectos xerais máis relevantes. 

Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, 
procedentes da radio, da televisión ou de internet, identifica o 
tema e elabora un resumo. 

CL 
CAA 
CSIE 
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Ciencias Naturais 5ºB  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Estándares Criterios de avaliación CCBB 

Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos 

bloques de contidos. 

Empregar vocabulario axeitado ao tema. CAA 

Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa. Presentar os traballos de maneira clara, ordenada e limpa. CAA 

Identifica as características dos seres vivos unicelulares e pluricelulres 

e as funcións vitais. 

Coñecer as funcións vitais dos seres vivos. CMCT 

Coñecer características das células CMCT 

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das 

funcións vitais do corpo humano. 

Identificar os principais órganos implicados nas funcións 

vitais. 

 
 

CMCT 

Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, 

dixestivo, locomotor, circulatorio, excretor e sistema nervioso e 

Identificar os principais aparellos do corpo humano e as súas 

principais funcións. 

 
 

CMCT 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 
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explica as principais funcións.   

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

órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais características 

e funcións de cada un deles. 

Identificar e describir a estructura dos seres vivos.  

CMCT 

CAA 

Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características 

atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos 

fungos. 

Clasificar os seres vivos e coñecer as súas características 

principais . 

 

CMCT 

CAA 

Coñecer o medio físico onde viven a relación que establecen 

entre eles. 

CMCT 
 

CAA 
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Ciencias Sociais 5ºB 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándares Criterios CCBB 

Busca información, selecciona a información relevante, a 

organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica por 

escrito. 

Buscar información relevante, seleccionar contido e 

comunicar por escrito. De forma coherente e con linguaxe 

axeitado. 

CAA 

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. 

Describir de forma sinxela o orixen do universo e identificar 

os seus componentes. 

 
 

CMCT 

Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, 

localizando o Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a 

súa proximidade. 

Describir de forma sinxela o o Sistema Solar e identificar os 

seus componentes. 

 
 

CMCT 

 efine e representa o ove ento de translaci n terrestre, o 

eixe do xiro e os polos xeo r ficos, asocia as estaci ns do ano 

ao seu efecto combinado e calcula os fusos horarios. 

Definir os movementos da Terra e explicar as súa 

consecuencias. 

Entender os fusos horarios. 

 
 

CMCT 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 



 

 

 

 

 

 
 

Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases 

lunares. 

Comprender os movementos da Lúa e as súas fases. CMCT 

Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, define que é 

a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos 

convencionais máis usuais que poden aparecer nel. 

Identificar e clasificar os diferentes tipos de mapas. 

Comprender os signos convencionaís. 

Utilizar as escalas dos mapas. 

CMCT 

Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores 

que o determinan nas diferentes zonas en España. 

Definir clima e tempo metereolóxico. 
 

Identificar os diferentes climas de España 

CMCT 

Identifica as características das principais paisaxes de España. Identificar as principais paisaxes de España. 
 

Describir os elementos dunha paisaxe. 

CCL 

Define demografía e poboación, comprende os principais 

conceptos demográficos e os principais factores que afectan á 

de poboación. 

Entender os principais conceptos do estudio da poboación. CMCT 

CSC 

Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos 

usados no estudo da poboación. 

Interpretar unha pirámide de poboación. CMCT 
 

CAA 
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2. Avaliación e cualificación. 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

 
Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación será continua e global, diagnóstica e formativa, a partir das avaliacións 
anteriores e as actividades desenvolvidas durante este período. 

As actividades propostas cada semana e que precisan de ser entregadas serán o 
mecanismo de avaliación. 

Instrumentos: 

A realización e entrega das tarefas solicitadas, de reforzo e recuperación, realizadas 
durante este período. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final será: 

 A media aritmética das dúas primeiras avaliacións que valerán un 70%. 

 E a entrega das tarefas solicitadas ao alumno ou alumna de reforzo e 
recuperación de acordo a como se lle piden, coidando sempre a presentación, 
ortografía e claridade, que valerán un 30%. 

 Unha avaliación positiva do terceiro trimestre suporá a recuperación das 
materias pendentes das avaliacións anteriores. 

 
 
 

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

Actividades As actividades serán de recuperación, reforzo e ampliación, para favorecer o 

desenvolvemento das competencias básicas, a súa consecución e o seu logro. 

As actividades serán: de comprensión lectora, expresión escrita, ortografía, de 

cálculo, de resolución de problemas, de procura de información, plásticas e 

creativas, realización de esquemas, visionado de vídeos, así como outras que 

favorezan a xestión da educación emocional e o traballo en valores. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade  e 

Alumnado con conectividade: practicamente todo o alumnado ten conectividade, 

aínda que os medios non son os máis idóneos, pois a maioría fan uso dun teléfono 

móbil. 
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sen 

conectividade) 

Alumnado sen conectividade: Para o alumnado sen conectividade temos 

coordinación con servizos sociais que lle achegan o que precisen cada semana. 

Estamos ante un tipo de ensinanza que nunca antes se dera, o alumnado de 

Educación Primaria precisa dun adulto para guialo/a durante a aprendizaxe, os 

medios cos que contan as familias, a situacións que se están a dar, a brecha dixital... 

dificultan a nosa labor como docentes, e, aínda que chegamos ás familias e ao noso 

alumnado, sabemos que o noso traballo vai máis alá. 

As clases son de xeito telemática a través das plataformas da Consellería: Cisco, web 

do centro e abalarmobil. Tamén empregamos correo electrónico ou teléfono móbil. 

O envío das tarefas realízase cada semana a través da web do centro onde as 

familias poden acceder as tarefas de cada mestre, descargalas para a súa realización. 

O alumnado entrega as tarefas a través do correo electrónico. Estas tarefas son 

revisadas e reenviadas ao alumnado e estes poden preguntar e resolver dúbidas. 

Deste xeito establecemos un feedback co noso alumnado. 

As familias son informadas de calquera cuestión ou poden pórse en contacto co titor 

ou titora a través do abalarmobil e cos especialistas a través dos enderezos de  

correo electrónico. 

Para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, a 

mestra de Pedagoxía Terapéutica realiza de xeito coordinado co mestre ou mestra 

correspondente, a planificación do traballo para dito alumnado, facendo un 

seguimento do mesmo de xeito sempre coordinado. 

Materiais e 

recursos 

Recursos infomáticos: o noso ordenador e conexión, e aplicacións para edición de 

vídeos, tratamento de textos, programas que facilitan as revisións dos traballos 

presentados polo alumnado, móbil, correos electrónicos … 

Materiais: bibliográficos, libros de texto, libros de lectura, cadernos de traballo, 

páxinas ou blogues de internet, symbaloo, youtube, ou de elaboración propia … 

 
 

4. Información e publicidade. 
 

Informarase ás familias a través da plataforma abalarmobil así como a súa publicación 

na páxina web do centro. 
 


