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1. Criterios mínimos de promoción  
Na área de matemáticas:  

● Nos números naturais le, escribe e descompón cantidades ata o billón.  

● Identifica números decimais ata as milésimas.  

● Clasifica números decimais en maiores, menores ou iguais, identificando os seus respectivos números anteriores  e posteriores.  

● Suma, resta, multiplica e divide con números decimais.  

● Coñece os números ordinais ata o 20  

● Identifica e representa fraccións referidas á vida cotiá.  

● Resolve problemas empregando varias operacións.  

● Resolve problemas sinxelos de multiplicación e división.  

● Expresa de forma ordenada datos e operacións nos problemas.  

● Coñece os números romanos  

● Realiza operacións con fraccións (suma, resta, multiplicación e división) con igual e diferente denominador  

● Resolve problemas da vida cotiá que impliquen manexar prezos de obxectos: seleccionar billetes e moedas  adecuados, estimar canto 

recibiría de volta.  

● Realiza, le e interpreta informacións sobre situacións cotiás expresadas en forma de táboas ou gráficos.  

● Coñece as principais unidades de medida de: lonxitude, peso, capacidade e tempo e opera con elas.  
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Na área lengua e lingua galega :  

Comunicación oral/escrita  

- Analiza e comprende diferentes tipos de textos adecuados á súa idade.  
- Amosa interese por expresarse de forma oral coa coherencia, pronuncia,  entoación e vocabulario  adecuados.  

- Resume as ideas principais dun texto pequeno.  
- Localiza algunhas ideas secundarias.  

Ortografía e gramática  

- Identifica  as palabras agudas, llanas(graves) e esdrúxulas.  
- Identifica as partes dunha oración (suxeito, predicado e núcleo).  
- Elabora textos escritos empregando enlaces, unha correcta puntuación (punto e seguido, punto e aparte, dous puntos e coma) e as 

normas ortográficas básicas.  
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 Na área de ciencias naturais:  
● Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área  manifestando a comprensión de textos 

orais e/ou escritos.  

● Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo  humano, establecendo algunhas 
relacións fundamentais entre eles. 

●  Coñece as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias.  
● Coñece e compara para clasificar materiais segundo as súas propiedades observables: dureza, solubilidade, estado de agregación e 

condutividade térmica.  

● Coñece diferentes procedementos para a medida da masa e do volume dun corpo.  
● Describe a diferenza entre masa e volumen.  
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Na área de ciencias sociais:  
● Explica que é o universo e enumera e identifica os seus compoñentes: estrelas, constelacións, galaxias, planetas, satélites e cometas.   
● Describe os movementos de rotación e translación da Terra.  
● Identifica e define as capas da Terra (atmosfera, hidrosfera, xeosfera e biosfera).  

● Describe algunhas das características máis relevantes das capas da Terra.  

● Recoñece as precipitacións, o vento e os cambios de temperatura como fenómenos atmosféricos.  
● Define tempo atmosférico e clima e explica os seus elementos e factores determinantes.  
● Identifica as comunidades autónomas de España, as súas provincias e capitais.  
● Realiza exposicións orais, planificando e organizando previamente as ideas, utilizando un vocabulario axeitado á súa idade.  

● Realiza traballos e presentacións de maneira individual e cooperativa seleccionando e organizando a  información, manexando táboas  

e esquemas.  

● Interpreta datos a partires de táboas e gráficos lineais.  
● Recoñece a importancia do patrimonio natural, histórico, cultural e artístico da historia medieval e moderna de España, contribuíndo á 

súa conservación. 
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Na área de valores:  
● Organiza o tempo e ordena as tarefas dun modo racional.  
● Expresa as súas opinións de forma eficaz e ben argumentada.  

Na área de educación artistica:  
● Realiza composicións de elementos naturais que transmitan sensacións.  
● Constrúe obxectos utilizando o recortado, o plegado y o pegado de pezas de diversas formas para deseñar obxectos tridimensionais.  

● Comprende a mensaxe visual  exprésao por medio de palabras.  
● Comenta as actividades plantexadas en relación cos referentes sociais e culturais.  
● Manexa conceptos propios das artes visuais e se expresa con soltura ao explicar os procedementos específicos da actividade 

artística.  

● Realiza as actividades tendo en conta a proporción e a ubicación no espacio compositivo.  
● Aprende a ter autoestima, a respectar e valorar os traballos alleos, a cuidar a natureza, a ter hábitos saudables e a compartir ideas 

creativas.  

● Valora a creación plástica como un medio de expresión. Aprende a aunar coñecemento y entretemento, apreciando a súa utilidade.  
● Cuida e respecta os materiais plásticos, os utensilios y o espazo.  

● Realiza as actividades tendo en conta a simetría, a proporción e a ubicación no espazo compositivo.  
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●  Adquire unha conciencia social e cívica nas actividades relacionadas coa natureza e co medio ambiente, o papel da arquitectura, a 
función da publicidade e a paz como valor fundamental de convivencia.  

●  Representa formas xeométricas coa axuda das ferramentas básicas (regra e compás).  

●  
  

Expresa opinións acerca das manifestacións artísticas estudiadas.  

  



 

  
 2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Instrumentos: valorarase a implicación do alumnado nas diferentes 
actividades propostas  diaramente no blogue de quinto e o seu esforzo na 
elaboración de proxectos que se propoñen durante o trimesre.  

Cualificación 
final  

Terase en conta a media das 2 avaliacións anteriores con tendencia á 
alza en base ao comportamento, traballo e interese manifestado na 
entrega e calidade dos traballos do 3º trimestre  

Alumnado de 
materia 
pendente  

Con aqueles alumnos que teñen materias pendentes dos anteriores 
trimestres realizamos actividades para reforzar aqueles aspectos que non 
consolidaron e en base a elas poder decidir se adquiriron as aprendizaxes 
necesarias para aprobar a materia.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)   

Actividades   

- Actividades de repaso  de contidos dos anteriores trimestres 
mediante o envío de actividades interactivas, presentacións de power 
points, tutoriais editados,creación de proxectos interdisciplinares e 
globalizados.  
-Actividades de búsqueda de información e expresión escrita a través do 
proxecto “Viaxando con Patricia”,  
-Actividades de expresión oral tales como: memorización de cancións, 
creacións de pasapalabras, exposicións de traballos, entrevistas, juegos 
lingüísticos(adivinanzas, enigmas, acertijos, asociación de 
palabras)…estas actividades fanse a través das videoconferencias.  
-Actividades de comprensión e sintetización da información: lecturas, 
resumos, esquemas..  
- Actividades de expresión escrita: resumo de textos, creación dun 
comic, creación de historias e contos, creación dun diario...  
-Actividades artísticas  como: experimentos, creación de maquetas, 
preparación de receitas, creación de xogos de mesa, creacións libres con 
materiais da casa…  
- Actividades de cálculo, resolución de problemas,resolver enigmas, 
razonamiento...  

Metodoloxía  
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)  

A metodoloxía a seguir foi a seguinte:  
ALUMNADO CON CONEXIÓN:  
- Remitir por ABALAR, blogue ou correo electrónico as actividades a 
realizar,  presentes no blogue de aula cunha programación diaria.  
Conexión co alumnando por videconferencia dous días a semana para 
resolver dúbidas e realizar actividades que melloren a expresión oral e que 
fomenten a interacción e relación entre o alumnado.  
ALUMNADO SEN CONEXIÓN:  
- En primeiro lugar informarse a través dun cuestionario enviado as 
familias de quen dispuñan de medios informáticos para acceder aos 
contidos online e tentar facilitarlle desde o centro equipos informáticos 
para dita labor.  
- En segundo lugar, facilitarlle as instruccións para acceder á WIFI 
gratuita do concello de Salvaterra, presente no núcleo urbán e nalgunhas 
parroquias limítrofes.  
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Materiais e recursos 

 
-Páxina web do centro: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/ 
 

-Blogues de aula aos cal se pode acceder desde a propia web coma, : 
https://loscrackdequinto.blogspot.com/ 
 
-Libros de aula. Ao alumnado que os deixara na aula fóronlle entregados 
nas súas casas coa colaboración do concello de Sañlvaterra.  
 
- Libros de lectura online de Santillana con claves facilitadas aos alumnos/as: 
http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login  
 

  
  

 4. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 
familias  

O procedemento que se empregará para informar ao alumnado no noso 
nivel será a través da aplicación ABALAR do centro,do correo electrónico e 
do noso blogue.  

Publicidade   
Publicación obrigatoria na páxina web do centro:  
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/  
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http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/
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