
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
20 

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE MONFORTE  
CURSO: 5º  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP PLURILINGUE DE MONFORTE 

CURSO: 5º 
MATERIA: Matemáticas, Lingua Galega, Lengua Castellana, 
Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos e  
Educación Artística (Educación Plástica). 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 
20 

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE MONFORTE  
CURSO: 5º  

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles...........................Páx 3 

1.1 Matemáticas.............................................................................................Páx 3 

1.2 Lingua Galega............................................................................................Páx 5 

1.3 Lengua Castellana.....................................................................................Páx 9 

1.4 Ciencias da Natureza.................................................................................Páx 12 

1.5 Ciencias Sociais.........................................................................................Páx 13 

1.6 Valores Sociais e Cívicos............................................................................Páx 14 

1.7 Educación Plástica.....................................................................................Páx 16 

 

2. Avaliación e cualificación................................................................................Páx 18 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

(recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)...............................Páx 18 

 

4. Información e publicidade................................................................................Páx 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 
20 

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE MONFORTE  
CURSO: 5º  

 

  

 

 

 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Describir e analizar situacións de 

cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade para 

facer predicións 

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e 

leis matemáticas en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais. 

B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao traballo matemático. 

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso. 

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. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas). 

MTB2.1.1. Identifica os números romanos 

aplicando o coñecemento á comprensión de 

datacións 

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 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en situacións 

da vida cotiá. 

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na recta 

numérica e transformación duns noutro 

B2.3. Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, 

facendo referencia implícita ás propiedades 

das operación, en situación de resolución de 

problemas. 

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a 

común denominador e calcula fraccións 

equivalentes. 

MTB2.3.2. Redondea números decimais á 

décima, centésima ou milésima máis 

próxima. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
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MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á 

relación entre fracción e número decimal 

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais 

e fraccionarios para interpretar e 

intercambiar información en contextos da 

vida cotiá. 

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a 

xerarquía das operación 

B2.5. Operar cos números tendo en conta a 

xerarquía nas operacións, aplicando as 

propiedades destas, as estratexias persoais e 

os diferentes procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

realizará (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, calculadora), 

usando o máis adecuado. 

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de 

fraccións co mesmo denominador. Calcula o 

produto dunha fracción por un número 

MTB2.5.2. Realiza operacións con números 

decimais 

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 

MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores 

empregando as táboas de multiplicar 

MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos 

dun número dado 

MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de 

calquera número menor de 100 

MTB2.6.7. Descompón números decimais 

atendendo o valor de posición das súas 

cifras 

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 

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 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida 

máis pertinentes en cada caso, estimando a 

medida de magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo facendo 

previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, 

masas e superficies; 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. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade, masa e superficie en 

forma simple dando o resultado na unidade 

determinada de antemán. 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a 

medición da lonxitude, capacidade ou masa 

dada en forma complexa e viceversa 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas 

dunha mesma magnitude. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do 

tempo e as súas relación, utilizándoas para 

resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e 

transformacións entre horas, minutos e 

segundos. 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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 

LGB 1.1.1 Comprende as ideas principais dun 

texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 

televisión ou de internet, identifica o tema e 

elabora un resumo. 

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 traballos 

ou completar información, valorando os 

medios de comunicación como instrumento 

de aprendizaxe 

B1.4. Comprender e producir textos orais 

propios do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha 

conversa entre iguais, comprendendo o que 

di o interlocutor e intervindo coas propostas 

propias. 
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LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e 

extrae, de xeito global, as ideas máis 

destacada 

B1.5. Manter unha actitude de escoita 

activa, respectando as opinións dos e das 

demais. 

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das 

demais. 

B1.7. Amosar interese por expresarse en 

público coherentemente, sen contradicións, 

sen repeticións innecesarias e usando nexos 

adecuados 

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral 

coherente, sen contradicións nin repeticións 

innecesarias, utilizando un vocabulario 

adecuado á súa idade. 

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, 

claro, cunha pronuncia e entoación axeitada 

e propia da lingua galega.  

B1.10. Amosar respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e 

das demais e contribúe ao traballo en grupo.  

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1 Comprender, buscar e localizar e 

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. 

LGB2.1.1. Comprende a información 

relevante de textos procedentes dos medios 

de comunicación social ou propios de 

situacións cotiás. 

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, 

hipérboles, ironías e dobres sentidos en 

textos. 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e 

recoñece algúns mecanismos de cohesión 

(repeticións, sinónimos, anáforas 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo, e esquematizar 

e resumir o seu contido 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo 

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura 

en función de cada texto: de investigación, 

de aprendizaxe, de gozo persoal ou de 

resolución de problemas 

B2.10. Amosar interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación.   

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura 

como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.1 Usar, de maneira xeral, as estratexias 

de planificación, textualización e revisión do 

texto. 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura 

definida, con coherencia e cohesionando, de 

maneira xeral, os enunciados. 

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación 

(punto, coma, punto e coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, signos de exclamación e 

interrogación). 

LGB3.1.5. Escribe e presenta textos propios 

elaborando borradores. 

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a 

elaboración de textos. 

B3.2 crear texto 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. 

LGB 3.2.1 elabora en diferentes soportes, 

textos propios da vida cotiá e académica, 

imitando modelos: cartas e correos 

electrónicos, mensaxes curtas, normas, 

notas e invitacións   

LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de textos 

(narrativos, expositivos, descritivos ou 

argumentativos) seguindo un guión 

establecido e adaptando a linguaxe ás 

características de cada xénero 

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con 

creatividade 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, 

poemas, cancións e anécdotas. 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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 

gramaticais pola súa función na lingua: 

substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 

adverbio, verbo e preposición 

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as 

formas verbais persoais e non persoais dos 

verbos 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que 

conforman cada palabra, diferenciando a 

sílaba tónica das átonas. 
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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 cinguirse 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 

B4.3 Utilizar correctamente as regras de 

puntuación, así como unha sintaxe adecuada 

nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.1 Emprega con corrección os signos 

de puntuación, facendo unha valoración dos 

resultados. 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso 

do dicionario e do traballo e reflexión sobre 

as palabras que conforman a lingua. 

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras 

derivadas (prefixación e sufixación) e 

compostas, identificando e formando 

familias de palabras. 

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, 

antónimos, homónimos, palabras 

polisémicas de uso frecuente, frases feitas, 

siglas e abreviaturas. 

B4. 8 Coñecer de xeito xeral, as 

características relevantes da lingua galega e 

identificar e valorar esta lingua dentro da 

realidade plurilingüe e pluricultural de 

España e de Europa. 

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega 

dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de Europa 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B5. 1 Escoitar, memorizar e reproducir e valorar 

textos procedentes da literatura popular galega 

e da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos 

procedentes da literatura popular oral galega 

(refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, 

conxuros, ditos,cantigas) e da literatura galega 

en xeral 

B5.2. Ler textos e obras n galego da literatura 

infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en 

galego da literatura infantil, adaptacións breves 

de obras clásicas e literatura actual, adaptadas 

á idade e en diferentes soportes.  

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en 

galego da literatura infantil, adaptacións breves 

de obras clásicas e literatura actual, adaptadas 

á idade e en diferentes soportes.  

 

B5.3. Identificar as características dos 

diferentes xéneros e as figuras literarias, así 

como temas recorrentes 

B5.3. Identificar as características dos 

diferentes xéneros e as figuras literarias, así 

como temas recorrentes 
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LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e 

métricos propios dos poemas. 

B5.5. Participar activamente en dramatizacións 

de textos literarios. 

LGB5.5.1. Participa activamente en 

dramatizacións de textos literarios. 

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia 

ante las diferenzas persoais, sociais e culturais. 

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos 

sinxelos doutras culturas cos da cultura galega, 

amosando interese e respecto. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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. 

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os 

rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos 

contextos nos que produce o seu discurso: 

debates, exposicións planificadas, conversas 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 

palabras a partir do seu contexto de uso 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa 

idade para expresarse con progresiva precisión 

nos diferentes contextos de comunicación 

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. 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios, prescritivos e 

persuasivos). 

B1.7. 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). 

LCB1.7.1. Organiza e planifica o discurso 

axeitándose aos diferentes modos 

discursivos(narrar, expoñer, describir, 

informarse, dialogar) 

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.   
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes 

textos, con fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes tipos de 

textos apropiados á súa idade con velocidade, 

fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.3. Comprende información global e 

específica en textos de diferente tipoloxía do 

ámbito escolar e social: 

B2.2. Utilizar as estratexias de control do 
proceso lector (anticipación do significado, 
Formulación de hipóteses, uso do dicionario, 
relectura).   

 

LCB2.2.3. Identifica as palabras clave dun 
texto. 

LCB2.2.4. Formula hipóteses sobre o contido do 

texto a partir do título e das ilustracións e 

esquemas que o acompañan 

B2.3. Ler por propia iniciativa e con diferentes 

finalidades textos de tipoloxía diversa. 

LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos 

seus gustos e finalidade persoal. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos sinxelos propios da vida cotiá e do 
ámbito social e escolar, atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos): diarios, 
cartas, correos electrónicos, noticias, contos, 
folletos informativos e literarios, narracións, 
textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas...   

LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía 

clara e limpeza. 

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así 

como a produción escrita dos seus 

compañeiros. 

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción 
escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 

B3.4. Utilizar de xeito autónomo o dicionario. LCB4.3.1. Coñece a estrutura do dicionario e 

úsao, en diferentes soportes para buscar o 

significado de calquera palabra (derivados, 

sinónimos etc.). 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou 

colectivos sobre diferentes temas do área. 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu 

interese: contos, anuncios, rimas, cancións, 

cómics, carteis…facendo ilustracións e buscando 
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imaxes dixitais para facilita a súa comprensión 

ou mellorar a súa presentación. 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 

estrutura da lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario (formación e 

significado das palabras e campos semánticos), 

así coma as regras de ortografía para favorecer 

unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías 
gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, 
expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar 
palabras.   

 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, 

antónimos, polisémicos, homófonos, frases 

feitas na súa expresión oral e escrita.  

 LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, 

prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 

 LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes 

tipos de palabras nun texto. 

 LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos 

entre oracións nos textos orais e escritos.  

 LCB4.2.5. Recoñece a oración simple en textos 

sinxelos e distingue suxeito e predicado 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e 
clasifica as palabras dun texto. 

 

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos 
textos de elaboración propia.   

B4.6. Valorar a variedade lingüística de España e 

do español como fonte de enriquecemento 

cultural. Mostrar respecto tanto cara ás linguas 

e dialectos que se falan en España, como cara 

ao español de América. 

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de 
España e o español de América. 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a 

lectura como fonte de lecer e información e 

consideralos como un medio de aprendizaxe e 

enriquecemento persoal. 

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características 

fundamentais de textos literarios narrativos, 

poéticos e dramáticos. 
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B5.2. Integrar a lectura expresiva, a 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos e dramáticos na 

práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns 

recursos básicos da linguaxe literaria e 

diferenciar as principais convencións formais 

dos xéneros. 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 

tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns, adiviñas. 

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e 

métricos básicos propios dos poemas 

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. 

B5.6. Participar con interese en dramatizacións 

de textos literarios adaptados á idade. 
LCB5.6.1. Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos literarios 
axeitados á súa idade. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza 

información concreta e relevante, analízaa, 

obtén conclusións, elabora informes e 

comunica os resultados en diferentes soportes 

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. 

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de 

información na rede 

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso 

e traballo na rede. 

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 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para realizar 

traballos de forma individual e en equipo, 

amosando habilidades para a resolución 

pacífica de conflitos 

CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu alcance 

proporcionados polas tecnoloxías da 

información para comunicarse e colaborar. 
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B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións e presentar informes 

coas conclusións en diferentes soportes. 

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. 

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. 

 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación 

dos seres vivos, atendendo ás súas 

características e tipos. 

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 

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. 

CNB3.3.5. 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. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Traballar en equipo e adoitar un 

comportamento de respecto e tolerancia ante 

as achegas alleas 

 CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e 

de grupo adoitando un comportamento 

responsable, construtivo e solidario, valorando 

o esforzo e o coidado do material. 
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BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

B2.2 Describir as características principais do 

Sistema Solar identificando diferentes tipos 

de astros e as súas características 

CSB2.2.1.Describe as características, 

compoñentes do Sistema Solar, localizando 

o Sol no centro do mesmo e os planetas 

segundo a súa proximidade 

B2.3.Localizar o planeta Terra e a Lúa no 

sistema solar, explicando as súas 

características, movementos, consecuencias 

CSB2.3.1 Define e representa o movemento 

de translacion terrestre, o eixe do xiro e os 

polos xeograficos, asocia as estacions do ano 

ao seu efecto combinado e calcula os fusos 

horarios 

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

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. 

B2.5 Identificar os elementos que inflúen 
no clima, explicando como actúan nel e 
adquirindo unha idea básica do clima e 
dos factores que o determinan. 

CSB2.5.1Define clima, nomea os seus 
elementos e identifica os factores que o 
determinan. 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, 

necesidades e dereitos, á vez que respecta 

os dos e das demais nas actividades 

cooperativas 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar 

decisións de forma independente, 

manexando as dificultades para superar 

frustacións e sentimentos negativos ante os 

problemas 

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na 

análise de problemas e na formulación de 

propostas de actuación.  

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao 

medo ou ao fracaso. 
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BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1 expresar opinións sentimentos e 

emocións, empregando coordinadamente a 

linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1 apropiadamente os elementos da 

comunicación verbal e non verbal, para 

expresar con coherencia opinión, 

sentimentos e emocións 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 

pensamento de perspectiva con empatía 

VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e dando 

sentido ao que oe 

B2.4.Empregar a aserción VSCB2.4.1. Realiza unha defensa tranquila e 

respectuosa das posicións persoais. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 

positivas empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía 

VSCB2.6.2 Emprega diferentes habilidades 

sociais. 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e 

aceptando as diferenzas. 

VSCB2.7.1.Comprende e aprecia 

positivamente as diferenzas culturais 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo 

amosando actitudes cooperativas e 

establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas 

do grupo 

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións 

emocionais amigables, baseadas no 

intercambio de afecto e a confianza mutua. 

  

BLOQUE 3. CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1 Resolver problemas en colaboración, 

poñendo de manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo puntos de 

vista e sentimentos.  

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude 

aberta cara aos demais compartindo puntos 

de vista e sentimentos durante a interacción 

social na aula. 

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 

VSCB3.4.3.Manexa a linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, intencións e 

posicionamentos nas relacións interpersoais 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Distinguir as diferenzas fundamentais 

entre as imaxes fixas e en movemento, 

clasificándoas seguindo patróns aprendidos. 

EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. 

B1.2. Identificar e describir os materiais, 

utensilios e soportes, texturas, formas e 

colores; comprobando as posibilidades que 

achegan para a creación artística. 

EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de 

materiais, texturas, formas e cores aplicadas 

sobre diferentes soportes. 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, 

individualmente e en grupo; manexando as 

ferramentas básicas do debuxo xeométrico. 

EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas 

e amosa interese por elas, colaborando 

sempre que se trate dun traballo en grupo 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras 

tridimensionais con diferentes materiais. 

EPB2.3.3. Utiliza a liña horizontal como 

elemento expresivo para proporcionar 

sensación de profundidade. 

EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as 

utilizar correctamente na composición 

EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das texturas 

achegadas polos lapis de cores e as cera 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, 

accións e situacións valéndose dos 

elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e 

elementos do contexto con dimensións, 

proporcións, cores e tamaños axeitados. 

B2.5. Participar con interese, coidando e 

respectando o material, os utensilios e os 

espazos, desenvolvendo a iniciativa e a 

creatividade, respectando as normas e as 

regras previamente establecidas. 

EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os 

utensilios e os espazos utilizados. 

B2.6. Amosar interese polo traballo, 

apreciando e valorando a correcta 

realización de actividades e a presentación. 

EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e 

limpeza respectando as normas e indicacións 

establecidas. 
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BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas 

básicas do debuxo xeométrico. 

EPB3.1.1 Coñece e usa as principais 

ferramentas básicas do debuxo xeométrico 

(regra, escuadro, cartabón, semicírculo etc.) 

EPB3.1.5. Representa e aplica 

adecuadamente o eixe de simetría 

EPB3.1.6. Representa formas xeométricas 

con precisión e coa axuda da cuadrícula e as 

ferramentas básicas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Valorarase a implicación do alumnado nas diferentes actividades propostas a 
 través da plataforma E-DIXGAL. 
 

Cualificación final 

Terase en conta a media dos dous trimestres anteriores, con tendencia á alza en base ao traballo e interese manifestado na 
entrega das actividades propostas para o 3º trimestre. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: teranse en conta os criterios de avaliación establecidos para cada área no punto 1 deste documento. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: con este alumnado realizaranse actividades específicas de reforzo e recuperación 
daqueles aspectos que teña pendentes. Valorarase así se adquiriu as competencias necesarias para dar por superada a materia en 
cuestión. 

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

Actividades  

Principalmente realízanse actividades de repaso e reforzo de contidos correspondentes aos dous primeiros trimestres. Así 

como, actividades de recuperación para o alumnado que teña algunha materia pendente. Ditas actividades presentan 

diferentes formatos en función do contido a traballar: 

 Documentos PDF cunha breve explicación teórica de repaso e actividades sobre ela. 

 Visualización de vídeos en youtube para complementar as explicacións teóricas. 
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 Actividades de comprensión lectora: lecturas e exercicios de completar. 

 Actividades de expresión escrita: resumos de textos e elaboración de esquemas. 

 Actividades de expresión oral a través das videoconferencias por cisco webex: exposicións de traballos e visualización 

dunha película. 

 Búsqueda de información e pequenos traballos de investigación. 

 Cadernos de cálculo e resolución de problemas. 

 Actividades manipulativas: experimentos e manualidades plásticas. 

 Actividades interactivas. 

 Xogos educativos especificamente creados a través do programa genially. 

 Xogos como cifras e letras, palabras encadeadas ou pasapalabras durante a realización das videoconferencias. 

 Actividades pertencentes aos programas Refórza-T e ARCO. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

A metodoloxía empregada é a seguinte: 

 Alumnado con conectividade: Diariamente subimos as actividades a realizar na plataforma E-dixgal. Para elo creamos 

un apartado chamado “3º trimestre” dentro de cada área. Aquí cada día subimos unha carpeta (que leva por nome 

o día da semana e o mes) coas actividades a realizar durante ese día. A corrección destas actividades súbese as 18.00 

nesa mesma carpeta e con frecuencia recollemos determinadas actividades para levar a cabo un seguimento do 

alumnado. De xeito complementario, ambas titoras creamos un correo electrónico para resolver dúbidas. 

 Alumnado sen conectividade: Contamos coa colaboración da educadora social do concello de Monforte, a quen lle 

enviamos as tarefas para que llas faga chegar a este alumnado. 

Materiais e recursos 

Plataforma E-dixgal. 

Fichas interactivas (liveworksheets). 

Xogos genially. 

Recursos de reforzo e ampliación da editorial Santillana. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Para informar e manter o contacto co alumnado e ás familias empregamos mensaxes a través da plataforma EDIXGAL, 

mensaxes a través de Abalar móbil, chamadas telefónicas e o correo común de ambos 5º. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmonforte/ 
 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmonforte/

