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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Área de Matemáticas  

1. Comprender os números naturais, as fraccións e os decimais. 

2. Utilizar estratexias de cálculo mental. 

3. Realizar operacións de suma, resta , división e multiplicación. 

4. Elaborar estratexias de cálculo. 

5. Resolver problemas de porcentaxes. 

6. Calcular magnitudes de lonxitude, masa, capacidade e superficie. 

7. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relacións, utilizándoas 

para resolver problemas da vida diaria. 

8. Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, triángulo, 

trapecio e rombo. Calcular a área de figuras planas. 

9. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 



10.  Coñecer as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, 

xeometría, perímetro e superficie. 

 

Áreas de Lingua Galega e Castelá 

1. Utilizar de forma axeitada os aspectos normativos das linguas galega e castelá.  

2. Potenciar o uso creativo das linguas.  

3. Expresar con claridade, ordenada e coherentemente: vivencias, ideas, 

observacións, sentimentos, etc.  

4. Elixir as formas de comprensión e expresión axeitadas ás diferentes situacións 

e intencións comunicativas.  

5. Redactar diversos tipos de texto: contos, redaccións, descricións, cartas, 

entrevistas, normas, poemas, adiviñas, trabalinguas, escritos incorporando as 

TIC...  

6. Manexar de forma eficaz os recursos aprendidos para aplicalos correctamente 

en todas as demais áreas que conforman o currículo, sendo conscientes do 

uso efectivo da lingua na súa aprendizaxe persoal e comunicación.  

7. Coñecer, de xeito xeral, as características relevantes das linguas galega e 

castelá  ,identificar e valorar a realidade plurilingüe e pluricultural de España e 

de Europa.  

8. Desenvolver o hábito e o gusto pola lectura, dedicándolle parte do tempo libre 

dispoñible. 

9. Ler de forma comprensiva e expresiva textos como medio de afianzar, 

consolidar e reforzar o uso das linguas, ampliar vocabulario, normas 

ortográficas, apreciar valores artísticos e culturais. 

 

Área de Ciencias Sociais  

1. Desenvolver o interese pola busca de información utilizando tanto a lectura 

como as TIC.  

2. Coñecer a Constitución española como eixe do Estado español.  

3. Coñecer a monarquía parlamentaria e as funcións do rei así como a forma de 

sucesión da coroa en España. 

4. Coñecer as Institucións políticas máis importantes de España e as súas 

funcións. 

5. Recoñecer a organización territorial do Estado español distinguindo as 

distintas administracións: municipal, provincial e autonómica. 

6. Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español. 



7. Definir demografía e poboación, comprender os principais conceptos 

demográficos e os principais factores que afectan á  poboación. 

8. Situar nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da Idade 

Media e Idade Moderna en España. 

 

 

 

Área de Ciencias Naturais 

1. Describir a función de relación no ser humano e coñecer os procesos 

implicados nela e a anatomía e as funcións das estruturas dos órganos dos 

sentidos. 

2. Identificar e coñecer o funcionamento dos principais aparatos, órganos e 

sistemas do corpo humano para realizar as  funcións de relación e 

reprodución. 

3. Valorar e adoptar estilos de vida saudables. 

4. Coñecer algunhas enfermidades como forma de preservar e coidar a saúde. 

5. Diferenciar as propiedades, os estados e os cambios da materia. 

6. Identificar as manifestacións da enerxía, as súas orixes e transformacións, 

cunha especial atención á enerxía eléctrica.  

 

 

Área de Valores Sociais e Cívicos  

1. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 

2. Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non discriminación por 

razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición 

ou circunstancia persoal ou social, aplicándoa á análise do contorno social. 

3. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidades de homes e mulleres. 

4.  Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores sociais e cívicos en 

contornos seguros. 

5.  Contribuír á conservación do medio ambiente mantendo unha actitude crítica 

ante as faltas de respecto. 

 

 

 



 

2. Avaliación e cualificación. 

A avaliación deste terceiro trimestre farase en función do seguemento do traballo 

diario do alumnado , o cal lle será remitido  ao  titor por correo electrónico .  

A cualificación non poderá ser inferior á acadada no trimestre anterior , pero si pode 

ser superior en función do traballo que cada alumno/a vaia facendo ao longo deste 

terceiro trimestre . 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación) 

A metodoloxía de ensinanza non presencial á que nos vemos obrigados  vese moi  

favorecida polo feito de que a clase de quinto , ao igual que a de sexto , participa no 

programa EDIXGAL . Todos os nenos e nenas teñen os seus portátiles nas  casas , así 

como as libretas de cada asignatura . 

Diariamente , o titor escríbelles o traballo para cada área a través do servizo de 

mensaxería  da  plataforma EDIXGAL . O alumnado toma nota das tarefas a facer e , 

unha vez que teñen as actividades da libreta completas , remítenllas ao titor por 

correo electrónico . O titor revisa as tarefas  e , respondendo ao correo dos 

alumnos/as  , remítelles as correccións e/ou comentarios pertinentes . 

As actividades que os nenos e nenas teñen que facer no propio ordenador tamén son 

revisadas polo titor dende a súa casa cada día . 

Procuramos que as actividades que os nenos e nenas deben facer  sexan o máis 

sinxelas e claras posibles para que as poidan facer eles sós . Con todo , cando teñen 

alguna dificultade ou dúbida  tamén se dirixen  por correo electrónico ou por 

mensaxes EDIXGAL  ao titor . 

Ningún alumno/a de quinto ten materias pendentes para recuperar . Todos seguen o 

mesmo currículo . 

 

 

 



4.       Información e publicidade. 

As familias son puntualmente informadas de calquera novidade ou información do seu 

interese a través do Abalar móbil , a páxina web do centro , o blogue de 5º e 6º e 

tamén a través do correo electrónico usado para o envío e corrección  das  tarefas .  

O titor agradece a colaboración das nais e dos pais dos nenos e nenas de quinto para 

seguir adiante co curso nestas circunstancias tan extraordinarias . 

 

A Capela , 4 de maio de 2020 . 

O titor de quinto de primaria : 

Juan Carlos Vázquez Iglesias 


