
UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Isaac Peral

A LAGOA DE DONIÑOS 5 

1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: A LAGOA DE DONIÑOS 5

 Áreas traballadas:
Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua castelá, Lingua galega, E.
física.

 Nivel: 5º Primaria Curso: 17-18

Docentes implicados/as: Mariví, Mª José, Pilar, Luis, Marta.

1.2- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN 
Esta unidade didáctica integrada forma parte do noso proxecto da Biblioteca "Ferroleando polo mares" e é una peza clave no coñecemento da nosa cidade Ferrol e a súa 
contorna, a lagoa e praia de Doniños. Consideramos isto como un eixe motivador fundamental para todo o alumnado, o que vai ser moi positivo para o desenvolvemento da 
UDI. O coñecemento da contorna é fundamental para a formación integral do alumnado.
Realizaremos esta unidade didáctica en grupos colaborativos heteroxéneos de cinco alumno/as cada un. 
Esta UDI constará de catro etapas: 
- Primeira etapa: situación da aprendizaxe: Que sabemos sobre a Lagoa de Doniños? Cales son os coñecementos previos?
- Segunda etapa: investigación. Buscamos e recompilamos información. Partiremos da información en internet, pero a nosa principal fonte de información será o propio 
entorno xa que realizaremos unha visita á Lagoa de Doniños.
- Terceira etapa: Realización do Proxecto. É unha parte fundamental porque será onde presentaremos as conclusións e o resumo do noso traballo.
- Cuarta etapa: Será a última etapa, pero non por iso a menos importante. A avaliación xoga un papel fundamental no noso traballo. 
Esta avaliación comprenderá dúas partes: 
- Unha avaliación do alumnado: O alumnado realizará unha autoavaliación de si mesmo e do proxecto.
- Unha avaliación do profesorado: o profesorado avaliará ao alumnado e ao proxecto.

1.3.- TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN CON OUTRAS U.D.I.
Realizarase durante o 3º Trimestre, en dúas sesións semanais. 
Durante esta temporalización tamén haberá unha saída de todo o día á Lagoa de Doniños cun percorrido camiñando onde observarán e tomarán datos para a realización da 
UDI.
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2.- CONCRECIÓN CURRICULAR 

Os diferentes elementos do curríclum (contidos, estándares e criterios) son indicados coa nomenclatura e numeración indicada na programación de ciclo e aula, baseada no decreto 330/2009, do 4 de xuño polo 
que se establece o currículum de educación infantil, na comunidade autónoma de Galicia. Os obxectivos poden atoparse nas concrecións curriculares das citadas programacións, relacionados cos diferentes criterios.

2.1.- TAREFA 1

Explicación do produto final:
(socialmente relevante)

Elaboración dun capítulo para o libro viaxeiro escolar: "PERALIÑO ANDA ARREDOR DO MAR"
O capítulo noso será " A Lagoa de Doniños",O alumnado realizará un traballo cooperativo en grupos de cinco alumn@s. As 
actividades realizadas durante todo o traballo serán recompiladas nun dossier que lles servirá para a realización do capítulo 
correspondente á Lagoa de Doniños.
O traballo será plasmado en cartolinas Din A3.Constará de dúas partes: - A Lenda da Lagoa - Flora e fauna da Lagoa 

Competencias clave:

X X X X X X

CL: Comunicación
lingüística

CMCT: Matemática,
ciencia e tecnoloxía

CD: Dixital CAA: Aprender a
aprender

CSC: Sociais e
cívicas

CSIE: Sentido de
iniciativa e espírito

emprendedor

CCEC: Conciencia e
expresións culturais

2.2.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN DA TAREFA 1

Actividade 1 Exercicio 1.1 Exercicio 1.2 Exercicio 1.3 Exercicio 1.4

Descrición Descrición Descrición Descrición

Contestar preguntas de 
comprensión lectora sobre a 
Lenda da Lagoa de Doniños.

Traducir o texto da actividade 
anterior ao galego mediante un 
tradutor en liña. Buscar no 
dicionario as palabras 
descoñecidas.

Escribir e memorizar o  léxico 
descoñecido da Lenda.

Escribir no procesador writer o 
resumo da Lenda da Lagoa e 
ilustrala con imaxes.

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Comprender e analizar

Contidos: Contidos: Contidos: Contidos:

5º-LC-B2.2-Utilización de estratexias 
para a comprensión lectora de textos: 

5º-LC-B3.8-Revisión e mellora do texto.,
5º-LC-B3.13-Utilización guiada das 

5º-LG-B2.7-Uso dirixido das tecnoloxías
da información e da comunicación para 

5º-LG-B2.9-Lectura expresiva de textos 
literarios e non literarios, de diferente 

Descrición:

Buscar en internet, comprender  
e resumir a lenda da Lagoa de 
Doniños.

Criterios de avaliación:

LC-B1.3, LC-B1.5, LC-B1.8, LC-B2.1, 
LC-B2.2, LC-B2.7, LC-B3.1, LC-B3.3, 
LC-B3.7, LG-B1.1, LG-B1.2, LG-B1.4, 
LG-B1.5, LG-B1.6, LG-B2.1, LG-B2.3, 
LG-B2.5, LG-B2.7, 

Indicadores de logro:

5º-LCB3.3.1-Aplica correctamente os 
signos de puntuación, as regras de 
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acentuación e ortográficas propias do 
nivel nos seus textos escritos., 5º-
LCB3.1.6-Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza., 5º-LCB3.1.3-
Escribe, de forma creativa, diferentes 
tipos de textos adecuando a linguaxe ás
características do xénero., 5º-LCB2.7.1-
Utiliza as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información., 5º-
LCB2.2.1-Utiliza o título e as ilustracións
para activar coñecementos previos 
sobre o tema, axudándose deles para 
acceder máis doadamente ao contido 
dun texto., 5º-LCB2.1.3-Comprende 
información global e específica en textos
de diferente tipoloxía do ámbito escolar 
e social:, 5º-LCB2.1.2-Lee en silencio 
coa velocidade adecuada textos de 
diferente complexidade., 5º-LCB2.1.1-Le
en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade con velocidade, 
fluidez e entoación adecuada., 5º-
LCB1.8.1-Emprega de xeito efectivo a 
linguaxe oral para comunicarse e 
aprender: escoita activa, recollida de 
datos, pregunta e repregunta, para obter
información e verificar a comprensión., 
5º-LCB1.5.4-Utiliza a información 
recollida para levar a cabo diversas 
actividades en situación de aprendizaxe 
individual ou colectivo., 5º-LCB3.7.1-Usa
con axuda Internet e as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación para 
escribir, presentar e ilustrar os textos, 
buscar información, crear táboas e 
gráficas, 5º-LCB1.3.3-Participa 
activamente nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe
compartida., 5º-LG-B1.1.1-Comprende 
as ideas principais dun texto oral 
sinxelo, procedentes da radio, da 
televisión ou de internet, identifica o 
tema e elabora un resumo., 5º-
LGB1.2.1-Accede a documentos 
audiovisuais e dixitais, para obter, 
seleccionar e clasificar, con certa 
autonomía, a información relevante e 
necesaria para realizar traballos ou 
completar información, valorando os 
medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe., 5º-

consideración do título e das 
ilustracións. Identificación de palabras 
clave. Capítulos. Relectura. Anticipación
de hipótese de significado e 
comprobación. Recoñecemento básico 
da tipoloxía textual., 5º-LC-B2.1-Lectura
en silencio e voz alta de distintos tipos 
de texto., 

Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e 
responsable para presentar as súas 
producións., 5º-LC-B3.4-Aplicación das 
normas ortográficas. Acentuación, 5º-
LC-B3.2-Cohesión do texto: 
mantemento do tempo verbal, 
puntuación,concordancia e 
substitucións básicas., 5º-LC-B2.10-
Utilización guiada das Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información., 

a localización, selección, interpretación 
e organización da información., 

tipoloxía textual., 5º-LG-B2.7-Uso 
dirixido das tecnoloxías da información 
e da comunicación para a localización, 
selección, interpretación e organización 
da información., 5º-LG-B2.3-
Comprensión de textos sinxelos do 
ámbito escolar en soporte papel ou 
dixital para aprender e para informarse, 
tanto os producidos con finalidade 
didáctica como os de uso social (folletos
informativos ou publicitarios, prensa, 
programas, fragmentos literarios)., 5º-
LG-B1.3-Uso de documentos 
audiovisuais como medio de obter, 
identificar, seleccionar, clasificar, con 
progresiva autonomía informacións 
relevantes para aprender., 
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LGB1.4.4-Participa activamente no 
traballo en grupo, así como nos 
debates., 5º-LGB1.6.2-Respecta as 
opinións das persoas participantes nos 
intercambios orais e é consciente da 
posibilidade de empregar a lingua 
galega en calquera intercambio oral 
dentro da escola ou fóra dela., 5º-
LGB1.5.1-Atende ás intervencións dos e
das demais en actos de fala orais, sen 
interromper, 5º-LGB2.1.1-Comprende a 
información relevante de textos 
procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de 
situacións cotiás., 5º-LGB2.1.3-Busca, 
localiza e selecciona información 
concreta dun texto sinxelo, deducindo o 
significado de palabras e expresións 
polo contexto., 5º-LGB2.1.7-Emprega o 
dicionario para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos., 5º-
LGB2.1.8-Fai unha lectura rápida, 
selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento., 5º-
LGB2.3.3-Realiza o resumo dun texto 
sinxelo., 5º-LGB2.5.1-Utiliza as 
tecnoloxías da información para 
localizar e seleccionar a información nun
texto sinxelo adecuado á súa idade., 5º-
LGB2.5.2-Utiliza as tecnoloxías da 
información para organizar a 
información dun texto sinxelo adecuado 
á súa idade., 5º-LGB2.5.3-Utiliza 
dicionarios dixitais para interpretar a 
información dun texto., 5º-LGB2.7.2-Le 
textos en voz alta con fluidez e 
precisión., 5º-LGB2.7.3-Le textos en voz
alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Modelo analítico e creativo Modelo cognitivo-constructivo Recursos materiais: Neetbook do
alumnado, Pizarra dixital. Acceso
a internet

Traballo individual, equipo 
cooperativo

A clase

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual
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Actividade 2 Exercicio 2.1 Exercicio 2.2 Exercicio 2.3

Descrición Descrición Descrición

Localizar nun mapa dixitalizado a lagoa, Poñer nun mapa o nome da Lagoa de 
Doñiños, a praia de Doniños e os principais
unidades do relevo da zona: illas, cabos ...

Medir coa regra as dimensións da lagoa no
mapa. Establecer as unidades axeitadas. 
Transformar esta medida a tamaño real 
segundo a escala do mapa.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Comprender e analizar

Contidos: Contidos: Contidos:

5º-CS-B2.6-Cartografía. Planos, mapas e planisferios.
Mapas temáticos., 5º-CS-B2.8-Orientación no espazo:
técnicas, instrumentos e estratexias. Elaboración dun 
itinerario coa axuda de ferramentas dixitais., 

5º-CS-B1.3-Planificación e xestión de proxectos co fin
de acadar obxectivos. Iniciativa emprendedora., 5º-
CS-B2.7-Escalas e signos convencionais dun mapa., 
5º-CS-B1.2-Busca e selección de información 
empregando as TIC e outras fontes (directas e 
indirectas), organización, análise, documentación do 
proceso (mediante uso do cartafoles) e comunicación 
das conclusións., 5º-CS-B2.6-Cartografía. Planos, 
mapas e planisferios. Mapas temáticos., 5º-CS-B1.7-
Utilización da terminoloxía propia da área. 
Organización de ficheiros temáticos de termos propios
da área., 5º-CS-B1.4-Emprego de técnicas de estudo 
individual e de estratexias de traballo cooperativo. 
Valoración do esforzo e coidado do material., 

5º-CS-B1.2-Busca e selección de información 
empregando as TIC e outras fontes (directas e 
indirectas), organización, análise, documentación do 
proceso (mediante uso do cartafoles) e comunicación 
das conclusións., 5º-CS-B1.3-Planificación e xestión 
de proxectos co fin de acadar obxectivos. Iniciativa 
emprendedora., 5º-CS-B1.4-Emprego de técnicas de 
estudo individual e de estratexias de traballo 
cooperativo. Valoración do esforzo e coidado do 
material., 5º-CS-B1.7-Utilización da terminoloxía 
propia da área. Organización de ficheiros temáticos 
de termos propios da área., 5º-CS-B2.6-Cartografía. 
Planos, mapas e planisferios. Mapas temáticos., 5º-
CS-B2.7-Escalas e signos convencionais dun mapa., 
5º-MT-B3.2-Realización de medicións., 5º-MT-B3.3-
Estimación de lonxitudes, capacidades, masas e 
superficies de obxectos e espazos coñecidos; 
elección da unidade e dos instrumentos máis 
axeitados para medir e expresar unha medida., 

Descrición:

Analizar a posición da Lagoa de 
Doniños con mapas 
dixitalizados.

Criterios de avaliación:

CS-B1.1, CS-B1.2, CS-B1.3, CS-B2.4, 
CS-B2.7, CS-B2.8, CS-B2.9, MT-B3.1, 
MT-B3.2, 

Indicadores de logro:

5º-CSB2.4.1-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., 5º-
CSB2.8.1-Localiza nun mapa as 
principais unidades de relevo en España
e as súas vertentes hidrográficas., 5º-
CSB1.3.2-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., 5º-MTB3.2.2-Expresa en 
forma simple a medición da lonxitude, 
capacidade ou masa dada en forma 
complexa e viceversa., 5º-MTB3.1.2-
Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e 
non convencionais, elixindo a unidade 
máis axeitada para a expresión dunha 
medida., 5º-CSB2.9.1-Explica a 
importancia do coidado do medio, así 
como as consecuencias da acción 
humana neste., 5º-CSB2.8.2-Sitúa nun 
mapa os mares, océanos e os grandes 
ríos de España., 5º-CSB2.7.1-Define 
paisaxe, identifica os seus elementos e 
explica as características das principais 
paisaxes de España valorando a súa 
diversidade., 5º-CSB1.3.3-Analiza 
informacións relacionadas coa área e 
manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da
información e a comunicación., 5º-
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CSB1.3.1-Emprega de maneira axeitada
o vocabulario adquirido para ser capaz 
de ler, escribir e falar sobre Ciencias 
sociais., 5º-CSB1.2.2-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.,
5º-CSB1.2.1-Participa en actividades 
individuais e de grupo, e emprega 
estratexias de traballo cooperativo 
valorando o esforzo e o coidado do 
material., 5º-CSB1.1.3-Realiza as 
tarefas encomendadas e presenta os 
traballos de maneira ordenada, clara e 
limpa., 5º-CSB1.1.2-Manifesta 
autonomía na planificación e execución 
de accións e tarefas, ten iniciativa na 
toma de decisións e asume 
responsabilidades., 5º-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., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Analítico Cognitivo, constructivo Materiais: Netbook do alumnado, 
Pizarra dixital.

Persoais: 

Traballo individual e cooperativo A aula

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 3 Exercicio 3.1 Exercicio 3.2 Exercicio 3.3

Descrición Descrición Descrición

Realizar correctamente as operacións de 
cálculo que se precisen.

Realizar a viaxe dende o noso centro ata 
Doniños e dende alí facer a ruta a pé polos 
arredores da lagoa.

Calcular a lonxitude camiñada na ruta 
realizada. Expresar esta lonxitude nas 
unidades axeitadas e en forma complexa e 

Descrición:

Realizar o presuposto para facer
unha ruta pola Lagoa de 
Doniños.
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Adxunto: 
rutalagoaepraiadeDonios.pdf

incomplexa. Medir o tempo empregado na 
ruta.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Comprender e analizar

Contidos: Contidos: Contidos:

5º-MT-B2.16-Estimación de resultados., 5º-MT-B2.17-
Comprobación de resultados mediante estratexias 
aritméticas., 5º-MT-B2.24-Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división., 5º-
MT-B2.25-Automatización de algoritmos, 5º-MT-
B2.33-Utilización da calculadora, 5º-MT-B2.34-
Resolución de problemas da vida cotiá., 

5º-EF-B1.7-Implicación activa en actividades motrices
diversas, recoñecendo e aceptando as diferenzas 
individuais no nivel de habilidade., 5º-EF-B1.10-
Coñecemento da normativa básica de circulación en 
rúas e estradas., 5º-EF-B1.11-Identificación e 
respecto, ao realizar saídas fóra do colexio, dos sinais
básicos de tráfico que afectan aos peóns e peoas e 
ás persoas ciclistas., 5º-EF-B3.3-Adaptación das 
habilidades motrices a contornos de práctica non 
habituais que favorezan toma de decisións, con 
seguridade e autonomía: o medio natural., 5º-EF-
B3.6-Autonomía e confianza nas propias habilidades 
motrices en situacións e contornos non habituais., 5º-
EF-B6.7-Iniciación ao deporte de orientación (colexio, 
parque, medio natural). Toma de contacto co compás.
Participación na organización e desenvolvemento de 
xogos de orientación., 5º-EF-B6.8-Práctica 
responsable de actividades físicas lúdicas e 
deportivas nas saídas á contorno natural de Galicia., 

5º-MT-B3.1-Elección da unidade máis axeitada para a
expresión dunha medida., 5º-MT-B3.2-Realización de 
medicións., 5º-MT-B3.3-Estimación de lonxitudes, 
capacidades, masas e superficies de obxectos e 
espazos coñecidos; elección da unidade e dos 
instrumentos máis axeitados para medir e expresar 
unha medida., 5º-MT-B3.7-Sumar e restar medidas de
lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume., 5º-
MT-B3.4-Comparación e ordenación de medidas 
dunha mesma magnitude., 5º-MT-B3.8-Unidades de 
medida do tempo e as súas relación., 5º-MT-B3.9-
Equivalencias e transformacións entre horas, minutos 
e segundos., 5º-MT-B3.11-Cálculos con medidas 
temporais., 

Criterios de avaliación:

EF-B1.3, EF-B3.1, EF-B5.1, EF-B5.2, 
EF-B6.4, MT-B2.6, MT-B2.7, MT-B3.1, 
MT-B3.2, MT-B3.3, 

Indicadores de logro:

5º-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., 5º-
MTB2.6.8-Elabora e emprega 
estratexias de cálculo mental., 5º-
MTB2.7.1-Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a 
conveniencia do seu uso., 5º-MTB2.7.2-
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., 5º-
MTB3.1.1-Estima lonxitudes, 
capacidades, masas e superficies; 
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elixindo a unidade e os instrumentos 
máis axeitados para medir e expresar 
unha medida, explicando de forma oral 
o proceso seguido e a estratexia 
utilizada., 5º-MTB3.1.2-Mide con 
instrumentos, utilizando estratexias e 
unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha 
medida., 5º-MTB3.2.1-Suma e resta 
medidas de lonxitude, capacidade, 
masa e superficie en forma simple 
dando o resultado na unidade 
determinada de antemán., 5º-MTB3.2.2-
Expresa en forma simple a medición da 
lonxitude, capacidade ou masa dada en 
forma complexa e viceversa., 5º-
MTB3.2.3-Compara e ordena medidas 
dunha mesma magnitude., 5º-MTB3.3.1-
Realiza equivalencias e transformacións
entre horas, minutos e segundos., 5º-
EFB.3.1.1-Realiza desprazamentos 
adaptándose a diferentes tipos de 
contornos e de actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas 
axustándose a parámetros espazo-
temporais e intentando manter o 
equilibrio postural., 5º-EFB.1.3.6-
Recoñece e respecta as normas de 
educación viaria en contornos habituais 
e non habituais., 5º-EFB6.4.2-Utiliza os 
espazos naturais respectando a flora e a
fauna do lugar., 5º-EFB6.4.1-Faise 
responsable da eliminación dos residuos
que se xeran as actividades no medio 
natural., 5º-EFB5.2.3-Comeza a adaptar
a intensidade do seu esforzo ao tempo 
de duración da actividade., 5º-EFB5.1.3-
Recoñece os efectos beneficiosos do 
exercicio físico para a saúde e os 
prexudiciais do sedentarismo, dunha 
dieta desequilibrada e do consumo de 
alcohol, tabaco e outras substancias.., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Modelo práctico Modelo social Recursos Materiais: Autobús Equipo colaborativo e gran 
grupo.

A praia e lagoa de Doniños e 
arredores.

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual
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Actividade 4 Exercicio 4.1 Exercicio 4.2 Exercicio 4.3 Exercicio 4.4 Exercicio 4.5

Descrición Descrición Descrición Descrición Descrición

Nomear as 
características do 
ecosistema da Lagoa de 
Doniños

Identificar os seres vivos 
da Lagoa clasificándoos 
en animais e prantas

Clasificar os animais da 
lagoa en vertebrados e 
invertebrados

Elixir varios animais 
vertebrados 
característicos da lagoa e
clasificalos.

Clasificar as plantas da 
Lagoa segundo a 
clasificación xeral 
adaptada ao seu nivel.

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Comprender e analizar

Contidos: Contidos: Contidos: Contidos: Contidos:

5º-CN-B3.7-. Características e 
compoñentes dun ecosistema., 

5º-CN-B3.3-Os seres vivos: 
características, clasificación e 
tipos., 

5º-CN-B3.4-Os animais 
vertebrados e invertebrados, 
características e clasificación., 

5º-CN-B3.4-Os animais 
vertebrados e invertebrados, 
características e clasificación., 

5º-CN-B3.3-Os seres vivos: 
características, clasificación e 
tipos., 

Descrición:

Observar e analizar as 
características e composición 
dun ecosistema buscando toda 
a información en internet.

Criterios de avaliación:

CN-B1.1, CN-B1.2, CN-B1.3, CN-B1.4, 
CN-B3.2, CN-B3.3, 

Indicadores de logro:

5º-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., 5º-
CNB3.2.1-Clasifica 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., 5º-
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., 5º-
CNB1.4.1-Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o 
material necesario, realizando, 
extraendo conclusións e comunicando 
os resultados., 5º-CNB1.3.3-Utiliza 
algúns recursos ao seu alcance 
proporcionados polas tecnoloxías da 
información para comunicarse e 
colaborar., 5º-CNB1.3.2-Coñece e 
emprega as normas de uso e de 
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seguridade dos instrumentos, dos 
materiais de traballo e das tecnoloxías 
da información e comunicación., 5º-
CNB1.1.5-Efectúa búsquedas guiadas 
de información na rede., 5º-CNB1.1.6-
Coñece e aplica estratexias de acceso e
traballo na rede., 5º-CNB1.2.1-Manifesta
autonomía na planificación e execución 
de accións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións., 5º-CNB1.3.1-Utiliza 
estratexias para realizar traballos de 
forma individual e en equipo, amosando 
habilidades para a resolución pacífica 
de conflitos., 5º-CNB3.3.1-Coñece e 
explica, con rigorosidade, as principais 
características e compoñentes dun 
ecosistema., 5º-CNB3.3.5-Observa e 
rexistra algún proceso asociado á vida 
dos seres vivos, utiliza os instrumentos 
e os medios audiovisuais e tecnolóxicos 
apropiados e comunica de xeito oral e 
escrito os resultados., 5º-CNB1.1.1-
Busca, selecciona e organiza 
información concreta e relevante, 
analízaa, obtén conclusións, elabora 
informes e comunica os resultados en 
diferentes soportes., 5º-CNB1.1.2-
Expresa oralmente e por escrito, de 
forma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou 
escritos., 5º-CNB1.1.3-Emprega de 
forma autónoma o tratamento de textos 
(axuste de páxina, inserción de 
ilustracións ou notas etc.)., 5º-CNB1.1.4-
Manexa estratexias axeitadas para 
acceder á información dos textos de 
carácter científico., 5º-CNB3.3.2-
Investiga con criterio científico, 
ecosistemas próximos e presenta 
resultados en diferentes soportes., 5º-
CNB3.2.2-Utiliza guías na identificación 
científica de animais vertebrados, 
invertebrados e plantas., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Modelo Analítico Modelo cognitivo-constructivo Materíais: Pizarra dixital, netbook
do alumnado

Equipo cooperativo Aula de clase
Observación directa no 
ecosistema

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
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e creativo dialógico, personal-individual
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3.- AVALIACIÓN:
Non tódolos elementos indicados na concreción curricular anterior serán avaliados nesta UDI, porque serán avaliados noutros momentos do curso, de seguido explicitamos 
aqueles se avalían e as ferramentas para dita avaliación. 

Criterio de avaliación  Estándares
Aspectos a observar para a avaliación

descriptores
Competencias

 Clave
Instrumento
de avaliación

3.1- RÚBRICA: 
Os seguintes aspectos serán avaliados mediante unha rúbrica 

Criterio de avaliación  Estándares A B C D
Competencias

 Clave

CN-B1.1 5º-CNB1.1.1 - Busca, 
selecciona e organiza 
información concreta e 
relevante, analízaa, 
obtén conclusións, 
elabora informes e 
comunica os resultados 
en diferentes soportes.

Busca, selecciona e
organiza 
información 
concreta e 
relevante, analízaa, 
obtén conclusións, 
elabora informes e 
comunica os 
resultados en 
diferentes soportes

Busca, e ten algunha 
dificultade para 
seleccionar e 
organizar a 
información e 
comunicala en 
diferentes soportes, 
elaborando informes. 

Busca, e ten bastante 
dificultade para 
seleccionar e organizar
a información e 
comunicala en 
diferentes soportes 

Busca, e ten moitas 
dificultades para 
seleccionar e organizar 
a información e 
comunicala en 
diferentes soportes

CCL CSIEE CAA CD
CMCT

CN-B1.1 5º-CNB1.1.2 - Expresa 
oralmente e por escrito, 
de forma clara e 
ordenada contidos 
relacionados coa área 
manifestando a 
comprensión de textos 
orais e/ou escritos.

Expresa oralmente 
e por escrito, de 
forma clara e 
ordenada contidos 
relacionados coa 
área manifestando a
comprensión de 
textos orais e/ou 
escritos.

Expresa oralmente e 
por escrito, contidos 
relacionados coa 
área manifestando 
unha compresión 
xeral de textos orais 
e/ou escritos.

Ten algunha dificultade 
en expresar oralmente 
e por escrito, contidos 
relacionados coa área 
presentando certas 
dificultades na unha 
compresión de textos 
orais e/ou escritos.

Ten moitas dificultades 
en expresar oralmente e
sobre todo por escrito 
contidos relacionados 
coa área presentanto 
moitas dificulttades na 
comprensión de textos 
orais e/ou escritos.

CCL CMCT

CS-B1.1 5º-CSB1.1.1 - Busca 
información 
(empregando as TIC e 
outras fontes directas e 
indirectas), selecciona a 

Busca 
correctamente 
información 
empregando as 
TICs, e a analiza e 

Non ten dificultades 
para buscar 
información facendo 
uso das TICs pero 
ten dificultades en 

Ten poucas dificultades
para buscar 
información (facendo 
uso das TIC) tratala ou 
comunicala oralmente 

Ten moitas dificultades 
para buscar información
facendo uso das TIC e 
tamén para 
comunicalas

CAA CD CMCT CCL

Creado con PROGRAMA-ME de www.recursoseducativos.net     páxina 12 de 24



UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Isaac Peral

A LAGOA DE DONIÑOS 5 

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

selecciona 
correctamente.

analizar e seleccionar
a información.

e/ou por escrito.

CS-B1.1 5º-CSB1.1.2 - Manifesta 
autonomía na 
planificación e execución
de accións e tarefas, ten 
iniciativa na toma de 
decisións e asume 
responsabilidades.

Amosa moita 
autonomía na 
observación e na 
planificación de 
accións e tarefas e 
ten iniciativa na 
toma de decisións.

Amosa bastante 
autonomía na 
observación e na 
planificación de 
accións e tarefas e 
ten iniciativa na toma 
de decisións.

Amosa pouca 
autonomía na 
observación e na 
planificación de 
accións e tarefas e ten 
algo de iniciativa na 
toma de decisións.

Non ten autonomía 
autonomía na 
observación e na 
planificación de accións 
e tarefas e non tende 
iniciativa na toma de 
decisións.

CSIEE CAA

CS-B1.2 5º-CSB1.2.1 - Participa 
en actividades 
individuais e de grupo, e 
emprega estratexias de 
traballo cooperativo 
valorando o esforzo e o 
coidado do material.

Amosa interese en 
actividades 
individuais e de 
grupo, e emprega 
estratexias de 
traballo cooperativo 
valorando o esforzo 
e o coidado do 
material

Amosa interese en 
actividades 
individuais e de 
grupo, e emprega 
estratexias de traballo
cooperativo.

Amosa interese en 
actividades individuais 
e de grupo, pero ten 
algunhas dificultades 
para empregar 
estratexias de traballo 
cooperativo.

Ten dificultades para 
realizar as actividades 
individuais e moitas 
dificultades para o 
traballo en grupo

CSC CAA

CS-B1.2 5º-CSB1.2.2 - 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.

Sempre respecta e 
solidarízase coas 
diferentes ideas e 
achegas dos 
demais nos debates
realizados.

Case sempre 
respecta e 
solidarízase coas 
diferentes ideas e 
achegas nos debates.

Algunhas veces 
respecta e solidarízase
coas diferentes ideas e
achegas nos debates.

Ten moitas dificultades 
para respectar as 
opinións dos demáis.

CSC CAA

CS-B1.3 5º-CSB1.3.2 - Expón 
oralmente de forma clara
e ordenada, contidos 
relacionados coa área, 
que manifesten a 
comprensión de textos 
orais e /ou escritos de 
carácter xeográfico, 

Non ten ningunha 
dificultade para 
expoñer oralmente 
de forma clara e 
ordenada contidos 
relacionados coa 
área.

Ten algunha 
dificultade para 
expresar oralmente 
diferentes contidos de
carácter xeográfico, 
social e histórico.

Ten poucas dificultades
para expresar 
oralmente diferentes 
contidos de carácter 
xeográfico, social e 
histórico.

Ten moitas dificultades 
para expresar 
oralmente diferentes 
contidos de carácter 
xeográfico, social e 
histórico.

CCL CMCT CSC CAA
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social e histórico.

CS-B1.3 5º-CSB1.3.3 - Analiza 
informacións 
relacionadas coa área e 
manexa imaxes, táboas, 
gráficos, esquemas, 
resumos e as 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación.

Analiza 
correctamente  
información da área 
e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, 
esquemas, resumo 
e sabe empregar as
TICS.

Ten algunha 
dificultade para 
analizar información 
da área e para  
manexar imaxes, 
táboas, gráficos, 
esquemas, resumo e 
sabe empregar as 
TICS.

Ten poucas dificultades
para analizar 
información da área e 
manexar imaxes, 
táboas, gráficos, 
esquemas, resumo e 
sabe empregar as 
TICS.

Ten moitas dificultades 
para analizar 
información da área e 
manexar imaxes, 
táboas, gráficos, 
esquemas, resumo e 
sabe empregar as 
TICS.

CCL CD CMCT CSC

CS-B2.4 5º-CSB2.4.1 - 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.

Identifica  os tipos 
de mapas e 
interpreta os seus 
signos 
convencionais. 
Recoñece e 
diferencia as 
escalas gráficas e 
numéricas dun 
mapa e calcula 
correctamente a 
distancia entre dous
puntos dun mapa a 
partires delas.

Identifica  os tipos de 
mapas e interpreta os
seus signos 
convencionais. 
Recoñece e 
diferencia as escalas 
gráficas e numéricas 
dun mapa e adoita 
calcular a distancia 
entre dous puntos 
dun mapa a partires 
delas.

Adoita identificar os 
tipos de mapas e 
interpretar os seus 
signos convencionais. 
Recoñece e diferencia 
as escalas gráficas e 
numéricas dun mapa e 
adoita calcular a 
distancia entre dous 
puntos dun mapa a 
partires delas.

Non identifica 
claramente  identificar 
os tipos de mapas nin 
interpreta os seus 
signos convencionais. 
Non interpreta o valor 
da escala dun mapa.

CMCT CAA

CS-B2.9 5º-CSB2.9.1 - Explica a 
importancia do coidado 
do medio, así como as 
consecuencias da acción
humana neste.

Ten moito interese 
polo coidado do 
medio e polas 
consecuencias da 
acción humana no 
medio

Ten interese polo 
coidado do medio e 
por coñecer os 
efectos e as causas 
do cambio climático e
as accións 
necesarias para 
combatelo. Coñece a 
acción do home 
sobre o medio e as 
súas consecuencias 
e valorar a 
importancia de 
coidalo para evitar a 
súa deteriorización.

Ten algo de interese 
polo coidado do medio 
e por coñecer os 
efectos e as causas do 
cambio climático e as 
accións necesarias 
para combatelo. Adoita 
coñecer a acción do 
home sobre o medio e 
as súas consecuencias
e valorar a importancia 
de coidalo para evitar a
súa deteriorización.

Non ten intese polo 
coidado do medio nin 
polas consecuencias da
acción humana no 
medio

CSC CCL

LC-B2.1 5º-LCB2.1.1 - Le en voz Le en voz alta con Le en voz alta e con Le en voz alta Le con dificultade en CCL
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alta diferentes tipos de 
textos apropiados á súa 
idade con velocidade, 
fluidez e entoación 
adecuada.

claridade e con 
entoación diferentes
tipos de textos.

claridade diferentes 
tipos de textos.

diferentes tipos textos 
dun xeito adecuado á 
súa idade.

voz alta diferentes tipos 
de textos

LC-B2.1 5º-LCB2.1.3 - 
Comprende información 
global e específica en 
textos de diferente 
tipoloxía do ámbito 
escolar e social:

Comprende a 
información 
principal e 
específica dos 
textos.

Comprende a 
información principal 
dos textos

Comprende 
minimamente a 
información global e 
específica de 
diferentes textos.

Ten moitas dificultades 
para comprender a 
información global dun 
texto

CCL CAA

LC-B3.1 5º-LCB3.1.3 - Escribe, 
de forma creativa, 
diferentes tipos de textos
adecuando a linguaxe ás
características do 
xénero.

Escribe diferentes 
tipos de textos de  
forma creativa.

Escribe diferentes 
tipos de textos

Ten alguna dificultade 
para escribir os textos

Escribe os textos con 
moita dificultade.

CCL CCA CSIEE

MT-B2.7 5º-MTB2.7.1 - Resolve 
problemas que impliquen
o dominio dos contidos 
traballados, empregando
estratexias heurísticas, 
de razoamento 
(clasificación, 
recoñecemento das 
relacións, uso de 
exemplos contrarios), 
creando conxecturas, 
construíndo, 
argumentando e 
tomando decisións, 
valorando as súas 
consecuencias e a 
conveniencia do seu uso.

Resolve problemas 
con contidos 
traballados 
comprobando que o
resultado sexa 
coherente e 
argumentando sen 
ningunha dificultade
a súa toma de 
decisións

Resolve problemas 
con contidos 
traballados 
comprobando que o 
resultado sexa 
coherente e 
argumentando con 
algunha dificultade a 
súa toma de 
decisións

Resolve problemas con
contidos traballados 
comprobando que o 
resultado sexa 
coherente.

Resolve con dificultade 
problemas con contidos 
traballados e non 
comproba que o 
resultado sexa 
coherente

CMCT CAA CCL CSIEE
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3.2- AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE:
Os seguintes aspectos teranse en conta para a avaliación da práctica docente 

Indicadores e aspectos a avaliar Reflexións tra-la posta en práctica Proposta de mellora

Obxectivos acadados

Actividades de motivación

Actividades de "investigación"

Actividades "Presentación del proxecto"

Valoración xeral do alumnado sobre o proxecto

Valoración da participación das familias

4.- PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS E COMUNIDADE ESCOLAR:

Participación das familias Divulgación social da tarefa 
Colaboración de recursos externos e comunidade

escolar

- Colaboración na búsqueda de información en 
internet.

- Colaboración económica para realizar a ruta
pola Lagoa de Doniños.

- Posibilidade de colaboración na saída na Ruta
pola Lagoa de Doniños

- O produto social relevante, o libro viaxeiro escolar 
"PERALIÑO ANDA ARREDOR DO MAR" estará exposto na 
entrada do colexio para que toda a comunidade educativa 
poda velo.

Sería moi convinte ter un guía que nos orientase na 
Ruta pola Lagoa de Doniños
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5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIÓNS ENTRE TAREFA, ACTIVIDADES E EXERCICIOS
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Producto final da 
TAREFA 1:

Elaboración dun capítulo 
para o libro viaxeiro 
escolar: "PERALIÑO ANDA 
ARREDOR DO MAR"

EXERCICIO 4.2: 
Identificar os seres
vivos da Lagoa 
clasificándoos en 
animais e prantas

EXERCICIO 4.1: 
Nomear as 
características do 
ecosistema da 
Lagoa de Doniños

EXERCICIO 4.3: 
Clasificar os 
animais da lagoa 
en vertebrados e 
invertebrados

EXERCICIO 4.4: 
Elixir varios 
animais 
vertebrados 
característicos da 
lagoa e 
clasificalos.

EXERCICIO 3.3: 
Calcular a 
lonxitude camiñada
na ruta realizada. 
Expresar esta 
lonxitude nas 
unidades axeitadas
e en forma 
complexa e in

EXERCICIO 3.2: 
Realizar a viaxe 
dende o noso 
centro ata Doniños
e dende alí facer a 
ruta a pé polos 
arredores da 
lagoa.

EXERCICIO 3.1: 
Realizar 
correctamente as 
operacións de 
cálculo que se 
precisen.

EXERCICIO 4.5: 
Clasificar as 
plantas da Lagoa 
segundo a 
clasificación xeral 
adaptada ao seu 
nivel.

EXERCICIO 2.3: 
Medir coa regra as 
dimensións da 
lagoa no mapa. 
Establecer as 
unidades 
axeitadas. 
Transformar esta 
medida a tamaño 

EXERCICIO 2.2: 
Poñer nun mapa o 
nome da Lagoa de 
Doñiños, a praia 
de Doniños e os 
principais unidades
do relevo da zona: 
illas, cabos .

EXERCICIO 2.1: 
Localizar nun 
mapa dixitalizado a
lagoa,

EXERCICIO 1.4: 
Escribir no 
procesador writer o
resumo da Lenda 
da Lagoa e 
ilustrala con 
imaxes.

EXERCICIO 1.3: 
Escribir e 
memorizar o  
léxico descoñecido
da Lenda.

EXERCICIO 1.2: 
Traducir o texto da 
actividade anterior 
ao galego 
mediante un 
tradutor en liña. 
Buscar no 
dicionario as 
palabras descoñe

EXERCICIO 1.1: 
Contestar 
preguntas de 
comprensión 
lectora sobre a 
Lenda da Lagoa de
Doniños.

ACTIVIDADE 3:  Realizar o 
presuposto para facer unha 
ruta pola Lagoa de Doniños.

ACTIVIDADE 2:  Analizar a 
posición da Lagoa de Doniños 
con mapas dixitalizados.

ACTIVIDADE 4:  Observar e 
analizar as características e 
composición dun ecosistema 
buscando toda a información 
en internet.

ACTIVIDADE 1:  Buscar en 
internet, comprender  e 
resumir a lenda da Lagoa de 
Doniños.



UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Isaac Peral

A LAGOA DE DONIÑOS 5 

6 - ANEXO RESUMO CURRICULAR
Estas son as relacións curriculares traballadas nesta UDI:  obxectivo – contido – criterio de avaliación – CC - estándares

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Estándares

5º CN a,b,c,d CN-B1.2-Establecer conxecturas tanto respecto de 
sucesos que ocorren dunha forma natural como 
sobre os que ocorren cando se provocan a través 
dun experimento ou dunha experiencia.

CSIEE CAA 
CMCT

5º-CNB1.2.1-Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma
de decisións.

5º CN a,b,c,e,g,h,i CN-B1.18-Planificación e realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións, formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o 
material necesario, montando, realizando e 
extraendo conclusións e presentando 
informes en diferentes soportes.

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

CMCT CCL 
CSC CD CAA 
CSIEE

5º-CNB1.4.1-Realiza proxectos, experiencias sinxelas 
e pequenas investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo conclusións e 
comunicando os resultados.
5º-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.

5º CN a,e,h,i,l,o CN-B3.7-. Características e compoñentes 
dun ecosistema.
CN-B3.8-Observación e estudo dun 
ecosistema próximo, recoller datos, facer 
hipóteses e recollendo os resultados en 
diferentes soportes.
CN-B3.9-Actuacións humanas que modifican 
o medio natural. Extinción de especies.
CN-B3.10-Interese pola observación e polo 
estudo rigoroso de todos os seres vivos.
CN-B3.11-Emprego de medios tecnolóxicos 
para o estudo dos seres vivos.

CN-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

CMCT CCL CD 5º-CNB3.3.1-Coñece e explica, con rigorosidade, as 
principais características e compoñentes dun 
ecosistema.
5º-CNB3.3.2-Investiga con criterio científico, 
ecosistemas próximos e presenta resultados en 
diferentes soportes.
5º-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.
5º-CNB3.3.5-Observa e rexistra algún proceso 
asociado á vida dos seres vivos, utiliza os 
instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos 
apropiados e comunica de xeito oral e escrito os 
resultados.

5º CN b, e, g, h, i CN-B1.2-Emprego de diferentes fontes de 
información.
CN-B1.4-Utilización das tecnoloxías da 
información e comunicación para buscar e 
seleccionar información, simular procesos e 
comunicar conclusións sobre os traballos 
realizados.
CN-B1.5-Uso progresivamente autónomo do 
tratamento de textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou notas, imaxes 
etc.)
CN-B1.6-Xestión de ficheiros

CN-B1.1-Obter información relevante sobre feitos 
ou fenómenos previamente delimitados, facer 
predicións sobre sucesos naturais, integrar datos 
de observación directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes directa e indirectas e 
comunicando os resultados en diferentes soportes.

CAA CMCT CD 5º-CNB1.1.1-Busca, selecciona e organiza 
información concreta e relevante, analízaa, obtén 
conclusións, elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.
5º-CNB1.1.2-Expresa oralmente e por escrito, de 
forma clara e ordenada contidos relacionados coa 
área manifestando a comprensión de textos orais e/ou
escritos.
5º-CNB1.1.3-Emprega de forma autónoma o 
tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de 
ilustracións ou notas etc.).
5º-CNB1.1.4-Manexa estratexias axeitadas para 
acceder á información dos textos de carácter 
científico.
5º-CNB1.1.5-Efectúa búsquedas guiadas de 
información na rede.
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5º-CNB1.1.6-Coñece e aplica estratexias de acceso e 
traballo na rede.

5º CN e,h,i CN-B1.7-Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
CN-B1.8-Traballo individual e cooperativo.
CN-B1.10-A conduta responsable.
CN-B1.11-A relación cos demais. A 
resolución pacífica de conflitos.
CN-B1.12-Toma de decisións: criterios e 
consecuencias.
CN-B1.13-Desenvolvemento de hábitos de 
traballo, esforzo e responsabilidade. 
Técnicas de traballo. Recursos e técnicas de 
traballo individual.

CN-B1.3-Traballar de forma cooperativa, 
apreciando o coidado pola seguridade propia e a 
dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas
e facendo uso adecuado dos materiais.

CD CAA CMCT 5º-CNB1.3.1-Utiliza estratexias para realizar traballos 
de forma individual e en equipo, amosando 
habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
5º-CNB1.3.2-Coñece e emprega as normas de uso e 
de seguridade dos instrumentos, dos materiais de 
traballo e das tecnoloxías da información e 
comunicación.
5º-CNB1.3.3-Utiliza algúns recursos ao seu alcance 
proporcionados polas tecnoloxías da información para 
comunicarse e colaborar.

5º CN e,h,i CN-B3.3-Os seres vivos: características, 
clasificación e tipos.
CN-B3.4-Os animais vertebrados e 
invertebrados, características e clasificación.

CN-B3.2-Coñecer diferentes niveis de clasificación 
dos seres vivos, atendendo ás súas características 
e tipos

CMCT 5º-CNB3.2.1-Clasifica 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.
5º-CNB3.2.2-Utiliza guías na identificación científica 
de animais vertebrados, invertebrados e plantas.

5º CS a,b,c,d CS-B1.4-Emprego de técnicas de estudo 
individual e de estratexias de traballo 
cooperativo. Valoración do esforzo e coidado 
do material.

CS-B1.2-Empregar estratexias de traballo 
cooperativo, adoitar un comportamento de respecto
e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas 
alleas nos diálogos e debates, valorando o esforzo 
e amosando actitudes de cooperación, participación
e respecto cara aos demais.

CSC CAA 5º-CSB1.2.1-Participa en actividades individuais e de 
grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo 
valorando o esforzo e o coidado do material.
5º-CSB1.2.2-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.

5º CS a,b,d,e,h,i CS-B1.2-Busca e selección de información 
empregando as TIC e outras fontes (directas 
e indirectas), organización, análise, 
documentación do proceso (mediante uso do
cartafoles) e comunicación das conclusións.
CS-B1.3-Planificación e xestión de proxectos
co fin de acadar obxectivos. Iniciativa 
emprendedora.

CS-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. 

CCL CAA 5º-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.
5º-CSB1.1.2-Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma 
de decisións e asume responsabilidades.
5º-CSB1.1.3-Realiza as tarefas encomendadas e 
presenta os traballos de maneira ordenada, clara e 
limpa.

5º CS a,b,h CS-B2.9-Explicar a importancia da intervención 
humana no medio e favorecer o desenvolvemento 
sostible.

CSC CAA 5º-CSB2.9.1-Explica a importancia do coidado do 
medio, así como as consecuencias da acción humana 
neste.

5º CS b,e,h,i,o CS-B1.7-Utilización da terminoloxía propia da
área. Organización de ficheiros temáticos de 
termos propios da área.

CS-B1.3-Coñecer e utilizar as palabras claves e 
conceptos necesarios para ser capaz de ler, escribir
e falar sobre Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes linguaxes recollidos en 
textos de carácter social, xeográfico ou histórico.

CCL CD CMCT 
CSC

5º-CSB1.3.1-Emprega de maneira axeitada o 
vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e 
falar sobre Ciencias sociais.
5º-CSB1.3.2-Expón oralmente de forma clara e 
ordenada, contidos relacionados coa área, que 
manifesten a comprensión de textos orais e /ou 
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escritos de carácter xeográfico, social e histórico.
5º-CSB1.3.3-Analiza informacións relacionadas coa 
área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación.

5º CS e,h,i,o CS-B2.8-Describir as características do relevo de 
España e a súa rede hidrográfica, localizándoos 
nun mapa.

CMCT 5º-CSB2.8.1-Localiza nun mapa as principais 
unidades de relevo en España e as súas vertentes 
hidrográficas.
5º-CSB2.8.2-Sitúa nun mapa os mares, océanos e os 
grandes ríos de España.

5º CS h,g,e,i CS-B2.6-Cartografía. Planos, mapas e 
planisferios. Mapas temáticos.
CS-B2.7-Escalas e signos convencionais dun
mapa.
CS-B2.8-Orientación no espazo: técnicas, 
instrumentos e estratexias. Elaboración dun 
itinerario coa axuda de ferramentas dixitais.

CS-B2.4-Describir correctamente planos e mapas, 
incluíndo os planisferios, interpretando a súa escala
e signos convencionais.

CMCT CAA 5º-CSB2.4.1-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.

5º CS h,i,o CS-B2.7-Explicar que é unha paisaxe, identificar os 
principais elementos que a compoñen e as 
características das principais paisaxes de España

CCL CSC CAA 5º-CSB2.7.1-Define paisaxe, identifica os seus 
elementos e explica as características das principais 
paisaxes de España valorando a súa diversidade.

5º EF a,b,k EF-B5.1- Recoñecer os efectos do exercicio físico, 
a hixiene, a alimentación e os hábitos posturais 
sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara a un mesmo

CSC CAA 
CSIEE

5º-EFB5.1.3-Recoñece os efectos beneficiosos do 
exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do 
sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do 
consumo de alcohol, tabaco e outras substancias..

5º EF a,k,l,, EF-B1.7-Implicación activa en actividades 
motrices diversas, recoñecendo e aceptando 
as diferenzas individuais no nivel de 
habilidade.
EF-B1.10-Coñecemento da normativa básica
de circulación en rúas e estradas.
EF-B1.11-Identificación e respecto, ao 
realizar saídas fóra do colexio, dos sinais 
básicos de tráfico que afectan aos peóns e 
peoas e ás persoas ciclistas.

EF-B1.3-Demostrar un comportamento persoal e 
social responsable, respectándose a un mesmo e 
as demais persoas nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras establecidas 
e actuando con interese e iniciativa individual e 
traballo en equipo..

CSC CAA 5º-EFB.1.3.6-Recoñece e respecta as normas de 
educación viaria en contornos habituais e non 
habituais.

5º EF b,j,k EF-B3.3-Adaptación das habilidades 
motrices a contornos de práctica non 
habituais que favorezan toma de decisións, 
con seguridade e autonomía: o medio 
natural.
EF-B3.6-Autonomía e confianza nas propias 
habilidades motrices en situacións e 
contornos non habituais.

EF-B3.1-Resolver situacións motrices con 
diversidade de estímulos e condicionantes espazo-
temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás 
condicións establecidas de forma eficaz.

CSC CAA 
CSIEE

5º-EFB.3.1.1-Realiza desprazamentos adaptándose a 
diferentes tipos de contornos e de actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas axustándose a 
parámetros espazo-temporais e intentando manter o 
equilibrio postural.

5º EF k,l,n,o EF-B6.7-Iniciación ao deporte de orientación 
(colexio, parque, medio natural). Toma de 
contacto co compás. Participación na 
organización e desenvolvemento de xogos 
de orientación.
EF-B6.8-Práctica responsable de actividades

EF-B6.4-Manifestar respecto cara ao contorno e o 
medio natural nos xogos e actividades ao aire libre, 
identificando e realizando accións concretas 
dirixidas á súa preservación.

CSC CAA 5º-EFB6.4.1-Faise responsable da eliminación dos 
residuos que se xeran as actividades no medio 
natural.
5º-EFB6.4.2-Utiliza os espazos naturais respectando a
flora e a fauna do lugar.
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físicas lúdicas e deportivas nas saídas á 
contorno natural de Galicia.

5º EF k EF-B5.2-Mellorar o nivel das súas capacidades 
físicas, regulando e dosificando a intensidade e 
duración do esforzo, tendo en conta as súas 
posibilidades e a súa relación coa saúde.

CAA CSIEE 
CSC

5º-EFB5.2.3-Comeza a adaptar a intensidade do seu 
esforzo ao tempo de duración da actividade.

5º LC a,b,e LC-B1.3-Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario axeitado e estrutura 
coherente.

CCL CAA CSC 
CSIEE

5º-LCB1.3.3-Participa activamente nas tarefas de 
aula, cooperando en situación de aprendizaxe 
compartida.

5º LC a,b,e LC-B1.8-Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar, recoller datos, preguntar e repreguntar, 
participar nas enquisas e entrevistas e expresar 
oralmente con claridade o propio xuízo persoal, de 
acordo á súa idade.

CCL CAA CSC 
CSIEE

5º-LCB1.8.1-Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral
para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida 
de datos, pregunta e repregunta, para obter 
información e verificar a comprensión.

5º LC b,e,i LC-B3.13-Utilización guiada das Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as 
súas producións.

LC-B3.7-Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable 
para presentar as súas producións.

CCL CD CAA 5º-LCB3.7.1-Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación para escribir, 
presentar e ilustrar os textos, buscar información, 
crear táboas e gráficas

5º LC b,e,i LC-B3.6-Normas e estratexias para a 
produción de textos: planificación (función, 
destinatario, xeración de ideas, estrutura...)
LC-B3.8-Revisión e mellora do texto.

LC-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.

CCL CAA 
CSIEE

5º-LCB3.3.1-Aplica correctamente os signos de 
puntuación, as regras de acentuación e ortográficas 
propias do nivel nos seus textos escritos.

5º LC b,e LC-B1.5-Recoñecer o tema e as ideas principais 
dos textos orais, e identificar ideas ou valores non 
explícitos accesibles á súa idade. 

CCL CAA CSC 
CSIEE

5º-LCB1.5.4-Utiliza a información recollida para levar 
a cabo diversas actividades en situación de 
aprendizaxe individual ou colectivo.

5º LC e,i LC-B2.10-Utilización guiada das Tecnoloxías 
da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da información.

LC-B2.7-Utilizar as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento guiado 
da información.

CCL CD CAA 5º-LCB2.7.1-Utiliza as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento guiado da 
información.

5º LC e,i LC-B3.2-Cohesión do texto: mantemento do 
tempo verbal, puntuación,concordancia e 
substitucións básicas.
LC-B3.4-Aplicación das normas ortográficas. 
Acentuación

LC-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.

CCL CAA 5º-LCB3.1.3-Escribe, de forma creativa, diferentes 
tipos de textos adecuando a linguaxe ás 
características do xénero.
5º-LCB3.1.6-Presenta os seus textos con caligrafía 
clara e limpeza.

5º LC e LC-B2.1-Lectura en silencio e voz alta de 
distintos tipos de texto.

LC-B2.1-Ler, en voz alta e en silencio, diferentes 
textos, con fluidez e entoación adecuada.

CCL CAA 5º-LCB2.1.1-Le en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e 
entoación adecuada.
5º-LCB2.1.2-Lee en silencio coa velocidade adecuada
textos de diferente complexidade.
5º-LCB2.1.3-Comprende información global e 
específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito 
escolar e social:

5º LC e LC-B2.2-Utilización de estratexias para a LC-B2.2-Utilizar as estratexias de control do CCL CAA 5º-LCB2.2.1-Utiliza o título e as ilustracións para 
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comprensión lectora de textos: consideración
do título e das ilustracións. Identificación de 
palabras clave. Capítulos. Relectura. 
Anticipación de hipótese de significado e 
comprobación. Recoñecemento básico da 
tipoloxía textual.

proceso lector (anticipación do significado, 
formulación de hipóteses, uso do dicionario, 
relectura). 

activar coñecementos previos sobre o tema, 
axudándose deles para acceder máis doadamente ao 
contido dun texto.

5º LG a,b,c,e,o LG-B1.5-Comprensión e produción de textos 
orais breves para aprender e para 
informarse, tanto os creados con finalidade 
didáctica como os de uso cotián, de carácter 
informal (conversas entre iguais e no equipo 
de traballo) e dun maior grao de 
formalización (exposicións da clase, 
entrevistas ou debates).

LG-B1.4-Comprender e producir textos orais 
propios do uso cotián ou do ámbito académico.

CCL 5º-LGB1.4.4-Participa activamente no traballo en 
grupo, así como nos debates.

5º LG a,b,e LG-B2.9-Lectura expresiva de textos 
literarios e non literarios, de diferente 
tipoloxía textual.

LG-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. 

CCL CSC 5º-LGB2.7.2-Le textos en voz alta con fluidez e 
precisión.
5º-LGB2.7.3-Le textos en voz alta con ritmo, 
velocidade e ton da voz adecuados.

5º LG a,c,d,e LG-B1.7-Participación e cooperación nas 
situacións comunicativas de relación social 
especialmente as destinadas a favorecer a 
convivencia (debates, exposicións curtas, 
conversas, expresións espontáneas, 
asembleas, narracións orais, entrevistas) con
valoración e respecto das normas que rexen 
a interacción oral (quendas de palabra, roles 
diversos no intercambio, respecto ás 
opinións das demais persoas, ton de voz, 
posturas e xestos adecuados).

LG-B1.6-Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral.

CCL CSC 
CCEC CAA

5º-LGB1.6.2-Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais e é consciente da
posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

5º LG a,c,e LG-B1.6-Actitude de escoita adecuada ante 
situacións comunicativas (tolerancia ás 
opinións, escoita atenta, respecto das de 
quen fala sen interrupcións inadecuadas)

LG-B1.5-Manter unha actitude de escoita activa, 
respectando as opinións dos e das demais

CCL CSC 5º-LGB1.5.1-Atende ás intervencións dos e das 
demais en actos de fala orais, sen interromper

5º LG a,e LG-B1.1-Comprender textos orais sinxelos 
procedentes da radio, da televisión ou da internet, 
identificando os aspectos xerais máis relevantes así
como as intencións, valores e opinións explícitos.

CCL CSC 5º-LG-B1.1.1-Comprende as ideas principais dun texto
oral sinxelo, procedentes da radio, da televisión ou de 
internet, identifica o tema e elabora un resumo.

5º LG b,d,e,f LG-B1.3-Uso de documentos audiovisuais 
como medio de obter, identificar, seleccionar, 
clasificar, con progresiva autonomía 
informacións relevantes para aprender.

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

CCL CD CAA 
CSIEE

5º-LGB1.2.1-Accede a documentos audiovisuais e 
dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con certa 
autonomía, a información relevante e necesaria para 
realizar traballos ou completar información, valorando 
os medios de comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

5º LG b,e,i.j,o LG-B2.3-Comprensión de textos sinxelos do LG-B2.1-Comprender, buscar, localizar e CCL CAA 5º-LGB2.1.1-Comprende a información relevante de 
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ámbito escolar en soporte papel ou dixital 
para aprender e para informarse, tanto os 
producidos con finalidade didáctica como os 
de uso social (folletos informativos ou 
publicitarios, prensa, programas, fragmentos 
literarios).

seleccionar información explícita en textos escritos 
de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) 
e iniciar a realización de inferencias para 
determinar intencións e dobres sentidos bastante 
evidentes.

CSIEE textos procedentes dos medios de comunicación 
social ou propios de situacións cotiás.
5º-LGB2.1.3-Busca, localiza e selecciona información 
concreta dun texto sinxelo, deducindo o significado de 
palabras e expresións polo contexto.
5º-LGB2.1.7-Emprega o dicionario para resolver as 
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.
5º-LGB2.1.8-Fai unha lectura rápida, selectiva ou 
integral en función das necesidades de cada 
momento.

5º LG b,e,i LG-B2.7-Uso dirixido das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
localización, selección, interpretación e 
organización da información.

LG-B2.5-Utilizar as tecnoloxías da información para
tratar a información nun texto sinxelo.

CCL CAA CD 
CSIEE

5º-LGB2.5.1-Utiliza as tecnoloxías da información 
para localizar e seleccionar a información nun texto 
sinxelo adecuado á súa idade.
5º-LGB2.5.2-Utiliza as tecnoloxías da información 
para organizar a información dun texto sinxelo 
adecuado á súa idade.
5º-LGB2.5.3-Utiliza dicionarios dixitais para interpretar
a información dun texto.

5º LG b,e LG-B2.3-Realizar o subliñado das ideas principais 
dun texto sinxelo, e esquematizar e resumir o seu 
contido.

CCL CAA 5º-LGB2.3.3-Realiza o resumo dun texto sinxelo.

5º MT b,e,g MT-B2.17-Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas.
MT-B2.34-Resolución de problemas da vida 
cotiá.

MT-B2.7-Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecer conexións
entre a realidade e as matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos matemáticos 
adecuados reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

CMCT CAA 
CCL CSIEE

5º-MTB2.7.1-Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións, valorando as 
súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.
5º-MTB2.7.2-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.

5º MT b,e,g MT-B3.4-Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude.
MT-B3.7-Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade, masa, superficie e 
volume.

MT-B3.2-Operar con diferentes medidas CMCT 5º-MTB3.2.1-Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade, masa e superficie en forma simple dando 
o resultado na unidade determinada de antemán.
5º-MTB3.2.2-Expresa en forma simple a medición da 
lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 
complexa e viceversa.
5º-MTB3.2.3-Compara e ordena medidas dunha 
mesma magnitude.

5º MT b,g MT-B2.16-Estimación de resultados.
MT-B2.24-Utilización dos algoritmos estándar
de suma, resta, multiplicación e división.
MT-B2.25-Automatización de algoritmos
MT-B2.33-Utilización da calculadora

MT-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.

CMCT CAA 5º-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.
5º-MTB2.6.8-Elabora e emprega estratexias de 
cálculo mental.

5º MT b,g MT-B3.1-Elección da unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida.
MT-B3.2-Realización de medicións.

MT-B3.1-Escoller os instrumentos de medida máis 
pertinentes en cada caso, estimando a medida de 
magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e 

CMCT CAA 5º-MTB3.1.1-Estima lonxitudes, capacidades, masas e
superficies; elixindo a unidade e os instrumentos máis 
axeitados para medir e expresar unha medida, 
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MT-B3.3-Estimación de lonxitudes, 
capacidades, masas e superficies de 
obxectos e espazos coñecidos; elección da 
unidade e dos instrumentos máis axeitados 
para medir e expresar unha medida.

tempo facendo previsións razoables. explicando de forma oral o proceso seguido e a 
estratexia utilizada.
5º-MTB3.1.2-Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para 
a expresión dunha medida.

5º MT g MT-B3.8-Unidades de medida do tempo e as 
súas relación.
MT-B3.9-Equivalencias e transformacións 
entre horas, minutos e segundos.
MT-B3.11-Cálculos con medidas temporais.

MT-B3.3-Coñecer as unidades de medida do tempo
e as súas relación, utilizándoas para resolver 
problemas da vida diaria.

CMCT 5º-MTB3.3.1-Realiza equivalencias e transformacións 
entre horas, minutos e segundos.
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