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PÁXINA 3 DE 6 CENTRO:CEIP O GRUPO 
CURSO:5º PRIMARIA 

MATERIA:MATEMÁTICAS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-MATEMÁTICAS
T MATECriterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave

B1.4. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións 
descoñecidas. 

MTB1.4.1.  
Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCT 

CAA 
 CSIEE 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

MTB2.1.2.  
Le, escribe e ordena 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. 

CMCT 
CAA CCL 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1.  
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. 

CMCT 

B2.6. 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. 

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 e en situacións cotiás. 

CMCT 
 CAA 

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de 
datos relativos ao contorno inmediato. 

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

CMCT 
 CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -LINGUA GALEGA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave

B1.2. Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, 
seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información 
relevante e necesaria para realizar tra ballos ou completar informa- 
ción, valorando os medios de comunicación como instrumento de 
aprendizaxe. 

 CCL

 CD

 CAA
 CSC

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do 

ámbito académico. 

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. 

 CCL

 CSIEE
 CAA

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar in- formación 

explícita en textos escritos de soportes va riados (webs infantís, libros, 

carteis) e iniciar a realiza ción de inferencias para determinar 

intencións e dobres sentidos bastante evi- dentes. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos 
procedentes dos medios de comunicación social ou propios de 
situacións cotiás. 

 CCL

 CD
 CSC

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e 

esquematizar e resumir o seu contido. 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as 
ideas principais e secundarias. 

 CCL
 CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.  CCL
 CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando 
cando é preciso) con fluidez e precisión, atendendo á dicción, 
entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados ás 
diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler para que 
alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer un texto descoñecido, 
ler para compartir información que se acaba de localizar) facendo 
participar a audiencia da súa interpretación. 

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

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 

textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 
LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións 
sobre as lecturas feitas. 

 CCL
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B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e 
coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interroga- ción) 

 CCL

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 
 CCL

 CAA
 CSIEE

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. 

 CCL
 CD

 CAA

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 grama- ticais pola súa 
función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo,
adverbio, verbo e preposición. 

 CCL

 CAA

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

 CCL

 CAA

LGB4.1.5. Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, 
utiliza correctamente a concordancia de xénero e número e identi- fica 
o verbo e os seus complementos: o suxeito, así como os complementos
do nome.

LGB4.1.5. Recoñece as oracións simples, comprende o seu 
significado, utiliza co rrectamente a concordancia de xénero e 
número e identifica o verbo e os seus complementos: o suxeito, así 
como os complementos do nome. 

 CCL

 CAA

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 ci guirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse a elas. 

 CCL

 CSC

 CCEC

B5.1 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da 
literatura popular galega e da litera tura galega en xeral. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

 CCL

 CCEC
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MATERIA:CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-CIENCIAS SOCIAIS
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave

B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, 
selección e organización de información sobre fenómenos previamente 
delimitados, a realización dun produto, a documentación do proceso e 
a comunicación do resultados. 

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. 

CAA 
CD 
CMCCT 
CCL 

B2.1.Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus 

principais compoñentes. 

CSB2.1.1.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. 

CMCCT 
CCL 

B2.5.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como 

actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores 

determinan o clima en España. 

CSB2.5.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os 

factores que determinan en España. 
CMCCT 
CCL 

B2.6.Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de 

España identificando algunhas das súas características básicas. 

CSB2.6.2.Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de 

España, e as zonas ás que afecta cada un, interpretando e 

analizando climogramas de distintos territorios de España e 

relacionándoos co clima ao que pertence. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

B2.8.Describir as características do relevo de España e a súa rede 

hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en 

España e as súas vertentes hidrográficas. 
CMCCT 

CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de 

España. 
CMCCT 

B2.9.Explicar a importancia da intervención humana no medio e 

favorecer o desenvolvemento sostible. 

CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as 

consecuencias da acción humana neste. CSC 
CCL 
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B3.6.Distinguir os principais trazos da poboación española explicando 
a súa evolución e a súa distribución demográfica e representándoa 
graficamente. 

CSB3.6.4.Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en 

España e as zonas máis densamente poboadas. 
CSC 

B3.9.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores 
económicos, describir as características destes recoñecendo as 
principais actividades económicas de España. 

CSB3.9.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e 

clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen. CMTC 
CSC 
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MATERIA:CIENCIAS DA NATUREZA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións e presentar informes coas conclusións en diferentes 
soportes. 

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. 

CMCCT 
- CCL -
CSC - CD
- CAA -
CSIEE

B2.3. 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. 

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

CMCCT 
- CCL -
CSC

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, 

órganos, aparellos e sistemas. Identificar as principais características e 

funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, 
tecidos, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais 
características e funcións de cada un deles. 

CMCCT 
- CCL

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, 

órganos, aparellos e sistemas. Identificar as principais características e 

funcións. 

CNB3.2.1Clasifica aos seres vivos e nomea as principais 
características atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino das 
plantas. Reino dos fungos e outros reinos empregando criterios 
científicos e medios tecnolóxicos. 

CMCT 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, 

atendendo ás súas características e tipos. 
CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación  científica de animais 
vertebrados, invertebrados e plantas. 

CMCCT 

B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas 
fontes de información e presentando os resultados en diferentes 
soportes, mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e 
coidado cara aos seres vivos. 

CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o 
medio natural e as causas de extinción de especies e explica 
algunhas actuacións para o seu coidado. 

CMCCT 

- CSC
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MATERIA:LINGUA CASTELÁ 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda de 
palabra, escoita atenta e incorporación ás intervencións dos e das 
demais. 

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e 
emocións con claridade. 

CCL - 
CAA 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais, e 

identificar ideas ou valores non explícitos accesibles á súa idade. 

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 

CCL - 
CAA 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 

aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de outras 

persoas. 

LCB1.9.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… 
procedentes da radio, televisión e da internet. 

CCL - CD 

- CAA -

CSC

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e 

entoación adecuada. 

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

CCL - 
CAA 

LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente tipoloxía e adecuados a 
súa idade, reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

CCL - 

CAA 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 

comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 

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

CCL - 
CAA 

B3.3. 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. 

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

CCL 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

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

CCL 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue CCL 
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suxeito e predicado. 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou 
en verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, 
cancións, e fragmentos teatrais. 

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

CCL - 

CAA - 

CSIEE - 

CCEC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando 
as emocións de forma positiva. 

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución 
de conflitos. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á 
vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. 

CSC 

CSIEE 
CCL 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais 

e compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e 
colectivo e asumindo compromisos para a consecución de 
obxectivos. 

CSC 
CSIEE 

B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento 

para conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 
VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega 
solucións potencialmente efectivas. 

CSIEE 
CSC 

B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando 

habilidades sociais. 
VSCB2.6.1. Interacciona con 

empatía. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. CSC 

B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o conflito en oportunidade, coñecendo e 

empregando as fases da mediación e usando a linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo. CSC 
CSIEE 

B3.5. Comprender o sentido da responsabilidade social e a xustiza social 
empregando a capacidade de reflexión, síntese e estruturación. 

VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias. CSC 
CSIEE 

B3.10. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de 
dereitos e corresponsabilidades de homes e mulleres. 

VSCB3.10.2. Colabora con persoas doutro sexo en diferentes 
situacións escolares. 

CSC 
CSIEE 



1. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
• Observación , análise cualitativa e cuantitativa e control das

tarefas realizadas.
• Valoración da actitude e  interese amosado cara a realización

das tarefas.
Instrumentos: 

• Listaxe de control diaria e individual da entrega de tarefas 
escritas

  deseñadas para avaliar. 
• Programas de reforzo, control e seguimento individual dos

estándares avaliados na 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación 
final 

 Alumnado coas materias da 1ª e 2ª avaliacións aprobadas 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + de 0 a 2 puntos para valorar  
positivamente o esforzo, o traballo e a actitude cara as tarefas 
escolares     propostas e feitas no 3º trimestre. 

Valorarase positivamente os seguintes aspectos nos traballos 
realizados no período non presencial: 

• A entrega de tarefas.
• A presentación das tarefas.
• Constancia e regularidade no traballo diario.

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Valorarase a entrega de traballos e proxectos  escritos que sirvan de 
reforzo e recuperación  para acadar os obxectivos non superados 
nas avaliacións anteriores. 
 Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Listaxe de control das tarefas escritas dos contidos a recuperar, 
atendendo aos seguintes criterios: 

• A entrega de tarefas no tempo especificado.
• A presentación das tarefas , valorando limpeza, claridade, e

sempre tendo en conta  as características e medios das
familias. 

• Constancia e regularidade no traballo diario, respectando  as
peculiaridades do alumno ou alumna  e a situación socio-
familiar. 

Criterios de cualificación: 

Para recuperar e superar as áreas pendentes  nos dous trimestres 
anteriores, o alumnado terá que realizar e facer entrega das tarefas de 
reforzo propostas polos mestres e mestras, para acadar os mínimos 
imprescindibles fixados na programación.  
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación) 

Actividades 
Tarefas escritas individuais interdisciplinares e globalizadas 
relacionadas e aplicadas á vida cotiá do alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o  alumnado dispón de conectividade, mantendo relación diaria 
coas titoras. 
O proceso a seguir neste período non presencial é o seguinte: 

 Elaboración e seguimento dos temas a desenvolver.

 Elaboración de esquemas do tema.

 Explicacións das tarefas a realizar semanalmente.

 Todo o material elaborado polas mestras e o material dispoñible
en E-dixgal, está a disposición dos alumnos  os luns.

 O alumnado dispón de toda a semana para desenvolver as tarefas 
propostas,consultar dúbidas, reforzos e explicacións,  así como o  
sentir o apoio positivo por parte dos mestres. 

 Atención individualizada do alumnado.

Materiais e recursos 

 Ordenadores.

 Vídeos explicativos realizados polas mestras.

 Vídeos a consultar na rede.

 Actividades interactivas.

 Tarefas escritas elaboradas polas mestras.

4.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Canles oficiais do centro: AbalarMóbil e páxina web do centro . 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 




