
ESTÁNDARES MÍNIMOS QUINTO DE PRIMARIA 

NATUREZA 

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. 

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

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. 

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano. 

CNB2.1.2. Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 

explica as principais funcións. 

CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas equilibradas, e elabora menús variados identificando ás prácticas saudables. 

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. 

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. 

CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e compoñentes dun ecosistema. 

CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades (dureza, solubilidade, estado de agregación e 

condutividade térmica). 

CNB4.2.1. Utiliza diferentes procedementos para determinar a medida da masa e do volume dun corpo. 

CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e volume 

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta sobre as accións 

necesarias para o desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo. 

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas, en equipo, sobre reaccións químicas habituais na vida cotiá; formular problemas, 

enunciar hipóteses, seleccionar o material necesario, extraer conclusións e comunicar os resultados en diferentes 

soportes. 

CNB5.1.2. Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade da vida cotiá. 

CNB5.2.1. Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade e explica os beneficios ou riscos para á 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIAS SOCIAIS 

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. 

Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado 

do material. 

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. 

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol no centro do mesmo e os planetas 

segundo a súa proximidade. 

                                                                                                                     

                                                                    . 

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. 

CSB2.6.1.Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do planeta e describindo as súas 

características principais. 

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en España e as súas vertentes hidrográficas. 

CSB3.3.1.Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e localiza en mapas políticos 

as distintas comunidades autónomas que forman España, así como as súas provincias. 

CSB3.5.1.Define demografía e poboación, comprende os principais conceptos demográficos e os principais factores que 

afectan á de poboación. 

CSB3.6.4 Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en España e as zonas máis densamente poboadas. 

CSB3.8.1.Identifica e define materias primas e produto elaborado e os asocia coas actividades nas que se obteñen. 

CSB3.9.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen. 

CSB4.2.1.Coñece algunhas fontes da historia representativas de cada unha das idades da historia, facendo fincapé na Idade 

Contemporánea. 

CSB4.4.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia medieval e moderna de España, 

describindo as principais características de cada unha delas. 

CSB4.4.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España das distintas épocas históricas 

estudadas. 



LINGUA GALEGA 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da televisión ou de 

internet, identifica o tema e elabora un resumo. 

. 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. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 

intervindo coas propostas propias. 

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas. 

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. 

LGB1.6.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos adecuados. 

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua galega. 

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo). 

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións 

redundantes, relacionándoa co contido do texto que acompaña. 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas principais e secundarias. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto sinxelo adecuado á súa 

idade. 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e colabora n 

 seu coidado e mellora. 

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 

LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os 

enunciados. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, 

habitualmente, unha linguaxe non sexista. 

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, notas e invitacións 

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e (anuncios e carteis), imitando 

modelos publicitarios moi sinxelos. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 

cómic, contos, poemas, cancións e anécdotas. 

 



 

 

 

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais. 

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía. 

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais. 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, artigo, 

pronome, adxectivo, adverbio, verbo e preposición. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

LGB4.1.5. Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, utiliza correctamente a concordancia de 

xénero e número e identifica o verbo e os seus complementos: o suxeito, así como os complementos do nome. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar calquera palabra, seleccionando a 

acepción precisa segundo cada contexto e como consulta ortográfica. 

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas, identificando e formando 

familias de palabras. 

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 

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. 

LGB5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro. 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, 

emocións, estados de ánimo e lembranzas. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como 

recurso de gozo persoal. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. 

EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio. 

EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, colaborando sempre que se trate dun 

traballo en grupo 

EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo. 

EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados. 

EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas actividades propostas, colaborando na recollida e na organización do 

material. 

EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización dos exercicios e 

actividades. 



 

 

 

LINGUA CASTELÁ 
LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistroslingüísticos ao grao de formalidade dos contextos nos que 

produce o seu discurso: debates, exposicións planificadas, conversas. 

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoitaactiva, espera de quendas, participaciónrespectuosa, 

adecuación á intervención da persoa interlocutora e normas básicas de cortesía. 

LCB1.2.3. Interpreta de forma global o sentido de elementos básicos do texto (léxico e locucións). 

LCB1.3.3. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando ensituación de aprendizaxe compartida. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabularioaxeitado a súa idade para expresarseconprogresivaprecisión nos diferentes 

contextos de comunicación. 

LCB1.5.1. Comprende a de forma global a informaciónxeral de textos orais de uso habitual,doámbito escolar e 

social, identifica o tema e selecciona as ideas principais 

LCB1.5.4. Utiliza a informaciónrecollida para levar a cabo diversas actividadesensituación de aprendizaxe 

individual ou colectivo. 

LCB1.7.1. Organiza e planifica o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos(narrar, expoñer, 

describir, informarse, dialogar) 

LCB1.8.3. Participa en debates explicando as súasopinións e ideas, emitindo xuízospersoais fundamentados 

sobre os temas e coa profundidade propia da súa idade.  

LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súaidade con velocidade, fluidez e entoación 

adecuada. 

LCB2.2.1. Utiliza o título e as ilustracións para activarcoñecementosprevios sobre o tema, axudándose deles para 

accedermáisdoadamente ao contido dun texto. 

LCB2.2.3. Identifica as palabras clave dun texto. 

LCB2.2.6. Interpreta mapas conceptuais sinxelos. 

LCB2.4.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturasaxeitadas ao seu gustopersoal e intereses, aplicando as 

normas básicas de funcionamento da mesma. 

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento guiado da 

información. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelospropios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a 

súaintención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos): diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anunciospublicitarios, 

regulamentos, receitas, instrucións, normas... 

LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. 

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

EPB3.1.1 Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, escuadro, cartabón, 

semicírculo etc.) 



LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel 

nos seus textos escritos. 

LCB3.4.1. Utiliza habitualmente o dicionario,en diferentes soportes, no proceso de escritura. 

 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, utilizando de xeito habitual, unhalinguaxe non sexista e respectuosa coas 

diferenzas.  

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais polasúafunción na lingua: presentar ao nome, substituír 

ao nome, expresar características do nome, expresaraccións ou estados, enlazar ou relacionar palabras. 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos, homófonos, frases feitas na súaexpresión 

oral e escrita.  

LCB4.2.2. Recoñecepalabras compostas, prefixos e sufixos e creapalabras derivadas. 

LCB4.2.5. Recoñece a oraciónsimpleen textos sinxelos e distingue suxeito e predicado. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabrasdun texto 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou 

modelos dados. 

 

 

LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, con estruturas coñecidas e 

léxico de uso cotiá adecuados á súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet. 

PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper 

PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás habituais. 

PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos fonéticos básicos, do ritmo, da acentuación 

e da entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais comprensibles. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, procedente dos medios de 

comunicación adaptados á súa competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos que o acompañan e compróbaas. 

PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e presentación dos textos escritos. 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de situacións de relación interpersoal (invitacións, notas, avisos). 

PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou normas, cartas, felicitacións, carteis, 



folletos, cómics o descricións de lugares, gustos ou afeccións) 

PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma individual ou en parella 

seguindo o modelo traballado (elaboración dunha enquisa, SMS, correspondencia persoal simple en soporte papel 

                              /        ú                     …)  

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, 

            …)                                                                               

PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe en distintos contextos 

 5 6  E                                                                    … 

PLE 5 8                                           í                       …            /                   

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan información. 

 

 

MATEMÁTICAS 

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias idóneas para cada caso. 

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. 

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por comparación, representación na recta 

numérica e transformación duns noutros. 

MTB2.3.1. Reducedúas ou máisfraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes. 

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fracciónsco mesmo denominador. Calcula o produto dunhafracción por un 

número. 

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. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elixindo a unidade e os instrumentos 

máisaxeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia 

utilizada. 

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos. 

MTB3.4.1. Identifica o ángulo como medida dunxiro ou abertura. 

MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo. 

MTB4.3.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, diámetro, corda, 

arco, tanxente e sector circular. 

MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, condatos 

obtidos de situacións moi próximas. 

 



 

VALORES CÍVICOS E MORAIS 

5º-VSCB1.1.1 Actúa de forma respectable e digna. 

5º-VSCB1.2.2 Aplica o autocontrol á toma de decisión e áresolución de conflitos. 

5º-VSCB1.3.1 Traballaen equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindocompromisos para a 

consecución de obxectivos 

5º-VSCB1.4.2 Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

5º-VSCB1.1.1 Actúa de forma respectable e digna. 

 

5º-VSCB2.1.1 Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e non verbal, para 

expresarconcoherenciaopinión, sentimentos e emocións. 

5º-VSCB2.3.1 Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación e facilitar o achegamento co 

seu interlocutor nas conversas. 

5º-VSCB2.4.2 Emprega a linguaxe positiva. 

5º-VSCB2.6.1 Interacciona con empatía. 

5º-VSCB2.6.2 Emprega diferentes habilidades sociais. 

5º-VSCB2.7.1 Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais. 

5º-VSCB3.1.2 Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción social na aula. 

5º-VSCB3.2.1 Amosa boa disposición para ofrecer e recibiraxuda para a aprendizaxe. 

5º-VSCB3.3.3 Respecta as normas do centro escolar 

5º-VSCB3.5.1 Razoa o sentido da responsabilidade social e da xustiza social. 

5º-VSCB3.7.1 Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado. 

5º-VSCB3.8.2 Expón a importancia de que todas as persoasgocen dos dereitos básicos: saúde, benestar, 

alimentación, vestido, vivenda e asistencia médica. 

5º-VSCB3.10.2 Colabora conpersoas doutro sexo en diferentes situacións escolares. 

5º-VSCB3.13.3 Argumenta comportamentos de defensa e recuperación do equilibrioecolóxico e de conservación 

do medio ambiente. 

5º-VSCB3.14.2 Coñece o emprego seguro das novas tecnoloxías. 

5º-VSCB3.15.2 Analiza información na prensa en relación cos accidentes de tráfico. 

 

RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA 

 

5º- RCB2.3.1  Nomea e classifica algún dos grupos de libros no Antigo e Novo testamento.  

5º-RCB3.3.3   Busca e explica signos e símbolos da comunidade cristiá onde se manifeste a presencia de Xesús 

hoxe. 

5º-RCB11       Identifica e valora algunas institucións da Igrexa dedicadas a axuda aos demáis 

 



5º EP: EDUCACIÓN FÍSICA 

   E                                  ú                          í                                   . 

                                                                        . 

B1:Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 

   P                                                                     . 

B1Incor          ú                                       . 

B1:Recoñece e cualifica as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 

B1:Ten interese por mellorar a competencia motriz. 

B1:Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores con espontaneidad 

e creatividad. 

B2:Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da 

clase. 

B2:Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comparten as aprendizaxes de novas 

habilidades. 

                                                                                        í    -              

   í     -                                          - temporais e intentando manter o equilibrio postural. 

B3:A                                                                                                     )   

                                                í    -                 í     -expresivas interiorizando e aplicando 

os xestos cos segmentos domina                                              . 

B4:Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, utilizando os recursos expresivos do corpo, 

individualmente, en parellas ou en grupos. 

 5                                           í     . 

B5:Most                                                                             í                     ú  . 

 6                                                                                                    

espazo-temporais. 

B6:Identifica a capacidad   í                                                                . 

B6:Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das habilidades 

motrices. 

 6                           í                                         actividades deportivas. 

 

 

MÚSICA 

EMB.1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

EMB.1.5.1. Identifica de forma visual e auditiva os instrumentos. 

EMB.1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

EMB.2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras. 

EMB.2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 



EMB.2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

EMB.2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura. 

EMB.3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB. 3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas. 

 

 


