
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP LABACA 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
1. Estándares de aprendizaje e competencias básicas .................................................... 2. 

2. Avaliación e cualificación ......................................................................................... 6. 

3. Metodología e actividades do 3º trimestre ................................................................. 6. 

4. Información ao alumnado e ás familias ..................................................................... 7. 

5. Publicidade ................................................................................................................. 7. 

 



 2 

                    1. ESTÁNDARES DE APRENDAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 
 

C. DA  NATUREZA QUINTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar 

informes coas conclusións en diferentes soportes. 
Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, 

recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet)  
identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións 

vitais do corpo humano, establecendo relacións fundamentais entre eles. 
Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, 

circulatorio e excretor e explica as principais funcións. 
Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e 

sistemas. Identificar as principais características e funcións. 
 Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e 

sistemas, nomeando as principais características e funcións de cada un deles. 
Coñecer e explicar as principais características e compoñentes dun ecosistema. Coñece e explica as principais características e compoñentes dun ecosistema e as suas 

relacións. 

C SOCIAIS QUINTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Realizar un traballo/esquemas que supoña a busca, selección e organización de 

información 
Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas) e 

comunícaas oralmente ou por escrito. 
Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas características e  

movementos 
Define o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e os polos e asocia as 

estacións do ano  
Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, interpretando a 

súa escala e signos convencionais. 
Interpreta os signos convencionais nun mapa . 

Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de España identificando 

algunhas das súas características básicas. 
Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de España, interpretando climogramas de 

distintos territorios de España. 
Describir as características do relevo de España e a súa rede hidrográfica, 

localizándoos nun mapa. 
Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en España e as súas vertentes 
hidrográficas e sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España. 

Explicar a importancia da intervención humana no medio e favorecer o 

desenvolvemento sostible. 
Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción 
humana neste. 
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LINGUA CASTELA E LITERATURA QUINTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en 

diferentes situacións con vocabulario axeitado e estrutura coherente. 

Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situacións 

de comunicación:  

- diálogos 

-exposicións orais con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e 

comunicación. 

Memorizar e reproducir textos axeitados á súa idade Reproduce de memoria breves textos literarios e propios 

 Producir textos orais breves e sinxelos adecuados ao nivel dos xéneros máis 

habituais imitando modelos: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

Organiza e planifica o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos(narrar, 

expoñer, describir, informarse, dialogar) 

Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, 

fluidez e entoación adecuada. 

Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, con 

coherencia, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos, homófonos, frases feitas na 

súa expresión oral e escrita.  

Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 

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

Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas producións escritas 

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. 

 Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas,...) 

Participar con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á idade Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa 
idade 
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MATEMÁTICAS QUINTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Ler, escribir e ordenar distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas). 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), interpretando o valor de posición de cada unha das súas 

cifras. 

Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, 

incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades da operación, 

en situación de resolución de problemas.  Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. 

Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha 

fracción por un número. 

Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as 

propiedades destas, e os diferentes procedementos que se utilizan segundo a 

natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), usando o máis adecuado. Realiza operacións con números decimais. 

Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar. 

Calcula os primeiros múltiplos dun número dado. 

 Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. 

 

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. 

Calcula o mcm e o mcd. 

Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, 

xeometría, perímetro e superficie para describir e comprender situacións da vida 

cotiá. 

Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: 

Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, 

diámetro.. 

LINGUA GALEGA E LITERATURA QUINTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas. 

 

 

Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

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. 

 

 



 5 

LINGUA GALEGA E LITERATURA QUINTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

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

 Comprender, buscar, localizar e seleccionar información en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias 

para determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes. 
Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo). 

Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando 

modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, notas e invitacións 

 

Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, 

explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións 

cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación. 
Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos) 

seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás características de cada xénero. 

Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de comunicación. 

Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 

establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre 

parágrafos, interliñado… en calquera soporte. 

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, 
artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e preposición. 

Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos. 

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

 

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. 

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

exclamativo, imperativo. 

Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de acentuación 

en particular, 

Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica 

Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha valoración dos 
resultados.  

Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 

 

Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe adecuada 

nas producións orais e escritas. 

Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono. 

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

Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas, identificando 
e formando familias de palabras. 

 

Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 

palabras que conforman a lingua. 

Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas de uso 

frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

Ler textos e obras n galego da literatura infantil Le obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á idade. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 

Procedementos: análise e observación das producións (fichas, 

traballos, cadernos) dos alumnos e as probas específicas escritas e orais 

propostas. 
Avaliación 

Instrumentos: caderno de casa, fichas de repaso e reforzo, traballos 

escritos e produción de pequenos vídeos. 

Cualificación final 
Obtida pola media da primeira e a segunda avaliación. A esta 

cualifiación engadirase un 1 ou 2 puntos dependendo das actividades 

realizadas na terceira avaliación (como medida de mellora da nota) 

 
 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 
 
Actividades:  

� Actvidades didácticas de repaso das unidades de cada materia tales como: exercicios, fichas e 

esquemas. 

� Actividades lúdico/didácticas de realización de xogos a través de diversas páxinas webs e 

plataformas educativas. 

� Realización de pequenos vídeos.  

� Memorización de poemas. 

� Lecturas. 

� Visitas virtuais a museos. 

� Produccións escritas: contos e  textos adaptados á súa idade. 

 

Metodoloxía: 
  
Tendo en conta que tódolos alumnos e alumnas de 5º de EP teñen conectividade as liñas metodolóxicas a 

seguir nesta situación de urxencia sanitaria son: 

� Envío e proposta de actividades, fichas de reforzo e recuperación,  pequenos traballos e vídeos 

para facer nas súas casas. Son enviados a través do correo electrónico e/ou whatsapp. 

� Suxestións lúdico/didácticas para a realización de xogos virtuais de repaso e reforzo. Faraxe a 

través da visita a diversas páxinas webs e plataformas educativas. 

� Envío por parte dos alumnos e alumnas das súas produccións (fichas, traballos, vídeos…) á mestra 

para a súa valoración e/ou conexión por vía skype para seguimento e apoio. 

 

Materiais e recursos. 
 

� Libro de texto utilizado en formato papel 

� Fichas de repaso e reforzo, así como cadernos producidos polo propio profesorado. 

� Plataformas e webs dixitais. 

� Ordenador e programas axeitados (correo, skype..) 

� Teléfono móvil. 
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4. Información ao alumnado e ás familias 
 

Os sistemas de comunicación utilizados serán, basicamente, os correos electrónicos remitidos 

individualmente a cada familia e comunicacións vía whatsapp. Para seguimento e apoio utilizarase o 

programa Skype. 

 

 

6. Publicidade. 
 
Publicación na páxina web do CEIP LABACA. 

 
 


