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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DOS GRUPOS

Durante o presente curso funcionan dous grupos de quinto nivel co alumnado con

diferentes ritmos de aprendizaxe polo que é posible que nalgún momento sexa preciso

adecuar a programación ás diferentes realidades de cada aula. Ese vai ser o carácter

flexible deste documento.

QUINTO A

Datos rexistrados só a nivel interno.

QUINTO B

Datos rexistrados só a nivel interno.

QUINTO C

Datos rexistrados só a nivel interno.

2.- METODOLOXÍA

A área de Ciencias Sociais, a partir do recoñecemento da propia identidade e do

contorno máis próximo, inicia os alumnos no coñecemento, na análise e na valoración do

contorno físico, social e cultural.

A  ensinanza  da  área  toma,  como  base  para  futuras  aprendizaxes,  os

coñecementos  previos  que  os  alumnos  adquiriron  en  contacto  co  contorno.  Partir  da

propia experiencia esperta o interese por resolver problemas sobre a realidade que os

rodea e entender os fenómenos que suceden ao seu redor, tanto os referentes á súa

concepción de persoa e ás súas relacións cos demais, como do coñecemento e coidado

do contorno natural.

A observación sistemática en situacións diferentes e a experimentación adquiren un

papel relevante na interpretación dos feitos e na explicación de fenómenos ou relacións.

Todo isto conduce á introdución do método científico.

Dado  o  carácter  interdisciplinario,  débese  insistir  no  protagonismo de  todas  as

ciencias que configuran a área de Ciencias Sociais.

A integración das competencias e intelixencias múltiples na área supón insistir máis

nas ferramentas  esenciais  da aprendizaxe (comprensión e expresión oral  e  escrita)  e
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poñer en práctica estratexias didácticas que consideren as diferentes posibilidades de

adquisición do alumno/a. Isto conséguese:

• Nas programadas ao longo  de cada unidade didáctica.

• Traballando as competencias a través de actividades de busca e investigación.

• Nos proxectos de traballo colaborativo que se irá desenvolvendo cada trimestre.

É  a  través  destes  proxectos  que  os  alumnos  poden  desenvolver  a  súas

capacidades arredor da planificación do traballo, da selección dun tema de interese, dos

contidos  e  dos  materiais  que  se  van  empregar,  e  en  relación  coa  elaboración  e  a

presentación do proxecto, a súa corrección e, finalmente, a exposición, todo baixo un

prisma de colaboración e intercambio entre iguais.  En definitiva,  predomina o traballo

cooperativo  que  permite  desenvolver  a  capacidade  de  discusión,  a  comunicación,  o

intercambio de ideas, o respecto e a comprensión das opinións alleas e a reflexión sobre

as ideas propias, sen esquecer a súa responsabilidade e a do equipo.

Á hora de avaliar, a rúbrica de avaliación convértese nun instrumento ou guía para

o profesor/a dunha serie  de criterios avaliables de coñecementos e competencias,  en

distintos graos de consecución, logrados polo alumno/a. 

O  uso das TIC  dentro dunha aula edixgal como as nosas,  é un elemento para

favorecer  a  construción  de  aprendizaxes  con  sentido,  xa  que  nos  permite  motivar  o

alumno,  contextualizar  o  contido  obxecto  de aprendizaxe,  facilitar  a  relación  da nova

aprendizaxe con contextos reais, facilitar a transferencia, xeralizar e ampliar o contido e

facilitar a elaboración de síntese e a transferencia do coñecemento.

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas a

partir de secuencias de adquisición de coñecementos que propoñen:

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos.

• Progresiva  e  coidada  incorporación  de  novos  contidos,  a  través  de  exemplos

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a de Quinto Curso,

que favorecen a súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de aprendizaxes á

vida  cotiá,  conectando  coa  adquisición  das  competencias  básicas  propias  da

materia.

• Exercicios  e  actividades  diversificadas  que  contemplan  competencias  e

intelixencias  múltiples:  traballo  individual  e  en  grupo,  traballo  cooperativo  en

proxectos,  tarefas  integradas,  uso  das  TIC  e  actividades  e  experiencias que

traballan  contidos  fundamentais.  Están  secuenciados  por  niveis  de  dificultade,
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abordan diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a adquisición de

competencias a todos os alumnos.

3.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA QUINTO CURSO DE
PRIMARIA

1. Coñecer  a  orixe  e  a  composición  principal  do  Universo  e  do  Sistema  Solar.

(Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista).

2. Localizar  a  Terra  como  planeta  do  Sistema  Solar  e  identificar  as  súas

características básicas, a súa estrutura, os movementos que efectúa e as súas

consecuencias  para  unha  mellor  comprensión  do  medio  que  habitamos.

(Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista).

3. Comprender, coñecer, manexar e interpretar os conceptos de meridiano e paralelo

como  liñas  imaxinarias  que  forman  un  sistema  de  coordenadas  para  localizar

calquera punto da esfera terrestre. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias

lóxica e matemática e visual e espacial)

4. Interpretar e describir as distintas formas de representación da Terra, a escala e os

signos convencionais.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía  /  Intelixencias lóxica  e

matemática, naturalista e visual e espacial)

5. Determinar de maneira aproximada a hora en distintos lugares da Terra no mesmo

momento.  (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias lóxica e matemática e

visual e espacial)

6. Identificar os factores que caracterizan o clima e coñecer os distintos climas do

mundo,  de  España  e  de  Galicia,  a  súa  localización  e  as  súas  principais

características. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias naturalista e visual

e espacial)

7. Identificar os elementos que forman as paisaxes, así como os diferentes tipos de

paisaxes  e  características  de  España  e  de  Galicia.  (Ciencia  e  tecnoloxía  /

Intelixencias naturalista e visual e espacial)

8. Localizar e coñecer as características do relevo e da hidrografía de España e de

Galicia. (Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias naturalista e visual e espacial)
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9. Coñecer as causas e as consecuencias do cambio climático e tomar conciencia

das  medidas  para  cambialas.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía;  Iniciativa

emprendedora / Intelixencias naturalista e intrapersoal)

10.Recoñecer  a  importancia  da  Constitución  española  para  o  funcionamento  do

Estado español, así como os dereitos, os deberes e as liberdades que establece e

identificar  as  características  dun  Estado  democrático  e  os  seus  fundamentos.

(Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal)

11. Coñecer a forma de goberno de España, as institucións políticas máis importantes

e os símbolos do Estado español. (Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal)
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4.- UNIDADES DE TRABALLO TEMPORALIZADAS, CON OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE.

UNIDADE 1: O UNIVERSO E A TERRA

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da segunda semana de setembro)

CIENCIAS SOCIAIS 5º. UNIDADE 1 O UNIVERSO E A TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

O universo. A orixe.

O sistema solar. Tipos de astros e 
características.

A terra e o seu satélite

Os movementos da terra e da lúa.

As partes da terra.

Eclipses e mareas.

As estacións.

Atmosfera, biosfera, hidrosfera e 
xeosfera.

B2.1 Explicar como é e de que forma 
se orixinou o Universo e os seus 
principais compoñentes.

B2.2 Describir as características 
principais do Sistema Solar 
identificando diferentes tipos de astros 
e as súas características.

B2.3.Localizar o planeta Terra e a Lúa 
no sistema solar, explicando as súas 
características, movementos, 
consecuencias.

B2.1 Explicar como é e de que forma se 
orixinou o Universo e os seus principais 
compoñentes.

B2.2 Describir as características principais do 
Sistema Solar identificando diferentes tipos de
astros e as súas características.

B2.3.Localizar o planeta Terra e a Lúa no 
sistema solar, explicando as súas 
características, movementos, consecuencias.

CMCCT

CCL

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

CMCCT

CCL

CSB2.3.1 Define e representa o movemento 
de translacion terrestre, o eixe do xiro e os 
polos xeograficos, asocia as estacions do ano

CMCCT

CCL
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CIENCIAS SOCIAIS 5º. UNIDADE 1 O UNIVERSO E A TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

ao seu efecto combinado e calcula os fusos 
horarios.

CAA

CSB2.3.2 Explica o día e a noite como 
consecuencia da rotación terrestre e como 
unidades para medir o tempo.

CMCCT

CCL

CAA

CSB2.3.3 Define a translación da Lúa 
identificando e nomeando as fases lunares.

CMCCT

CAA
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UNIDADE 2: A REPRESENTACIÓN DA TERRA.

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da terceira semana de outubro)

CIENCIAS SOCIAIS 5º. UNIDADE 2 - A REPRESENTACIÓN DA TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Coordenadas terrestres

Cartografía: planisferios, mapas e 
planos.

Escalas e signos convencionais

Tipos de mapas

Tipos de escalas

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.

CMCCT

CAA
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UNIDADE 3: O CLIMA NO MUNDO.

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da segunda semana de novembro)

C.SOCIAIS 5º. UNIDADE 3 - O CLIMA NO MUNDO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

A atmósfera.

O tempo, o clima e factores 
climáticos.

O clima no mundo.

Temperatura.

Precipitacións.

Humidade.

Climogramas

Contaminación e cambio climático.

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.

B2.6 Recoñecer as zonas 
climáticas mundiais.

B2.9 Explicar a importancia da 
intervención humana no medio e 
favorecer o desenvolvemento 
sostible.

SB2.5.1Define clima, nomea os seus 
elementos e identifica os factores que o 
determinan.

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

CMCCT
CAA
CCL
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UNIDADE 4: CLIMA E PAISAXE DE ESPAÑA E GALICIA.

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da segunda semana de xaneiro)

C.SOCIAIS 5º  UNIDADE 4. CLIMA E PAISAXE DE ESPAÑA E GALICIA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Tipos de clima de España.

O clima en Galicia.

A paisaxe: elementos e tipos.

Características principais das 
paisaxes de España e Galicia

Relevo e rede hidrográfica en 
España e Galicia.

O medio ambiente

Paisaxe: natural e humanizada.

Mares, océanos e ríos de España.

Ríos de Galicia.

A influencia do ser humano 
no medio.

B2.7 Explicar que é unha paisaxe,
identificar os principais elementos
que a compoñen e as 
características das principais 
paisaxes de España

B2.8 Describir as características 
do elevo de España e a súa rede 
idrográfica, localizándoos nun 
mapa.

B2.9. Explicar a importancia da 
intervención humana no medio e 
favorecer o desenvolvemento 
sostible.

CSB2.6.2 Describe e sinala nun mapa os
tipos de climas de España, e as zonas ás
que afecta cada un, interpretando e 
analizando climogramas de distintos 
territorios de España e relacionándoos co
clima ao que pertence.

CMCCT
CAA
CCL

CSB2.7.1 Define paisaxe, identifica os 
seus elementos e explica as 
características das principais paisaxes 
de España valorando a súa diversidade.

CCL
CSC
CAA

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

CSB2.8.2 Sitúa nun mapa os mares, 
océanos e os grandes ríos de España.

CMCCT

CSC
CCL
CMCCT

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

CAA

Páx. 11



UNIDADE 5: ORGANIZACIÓN POLÍTICA E TERRITORIAL

TEMPORALIZACIÓN
2º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da segunda semana de febreiro)

C.SOCIAIS 5º. UNIDADE 5.ESPAÑA E GALICIA: ORGANIZACIÓN POLÍTICA E TERRITORIAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

A Constitución e o Estatuto de 
Autonomía.

Dereitos e deberes dos cidadáns.

Organización política e territorial de 
España

Organización política e territorial de 
Galicia.

Diversidade cultural e lingüística.

Símbolos do Estado e da 
Autonomía.

Monarquía.

División de poderes.

Parroquias, concellos, comarcas e 
provincias.

Participación cidadá.

B3.1 Explicar a importancia que 
ten Constitución para o 
funcionamento do Estado español,
así como os dereitos, deberes e 
liberdades recollidos nesta.

B3.2 Identificar as institucións 
políticas que se derivan da 
Constitución. Funcións e 
organización.

B3.3 Describir a organización  territorial
do Estado español así como os 
órganos de goberno. 

B3.4. Valorar a diversidade 
cultural, ocial, política e 
lingüística do Estado español 
respectando as diferenzas.

CSB3.1.1 Identifica, respecta e valora os principios 
democráticos máis importantes establecidos na 
Constitución e explica a importancia que a Constitución 
ten para o funcionamento do Estado español.

CCL
CSC

CSB3.2.1 Identifica as principais institucións do Estado 
español e describe as súas funcións e a súa 
organización.

CSC
CCL

CSB3.2.2 Identifica e comprende a división de poderes 
do Estado e cales son as atribucións recollidas na 
Constitución para cada un deles.

CCL
CSC

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.

CSC
CCL

CSB3.4.1. Valora, partindo da realidade do estado 
español, a diversidade cultural, social, política e 
lingüística nun mesmo territorio como fonte de 
enriquecemento cultural.

CSC
CCL
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UNIDADE 6: A POBOACIÓN EN GALICIA E ESPAÑA

TEMPORALIZACIÓN
2º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da segunda semana de marzo)

6. A POBOACIÓN EN GALICIA E ESPAÑA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Demografía e poboación

Conceptos demográficos 
básicos

Distribución da poboación

Os movementos migratorios

As actividades produtivas.

As actividades económicas.

Padrón e censo.

Densidade de poboación.

Pirámides de poboación.

Emigración e inmigración.

Materia prima e produto 
elaborado.

Sectores económicos.

B3.5.Comprender e interpreta os 
principais conceptos demográficos e os 
factores xeográficos, sociais, económicos 
ou culturais que inciden nos datos de 
poboación.

B3.7.Describir os movementos migratorios
da poboación galega e de España 
explicando o éxodo rural, a emigración a 
Europa, e a chegada de emigrantes ao 
noso país e identificar os problemas 
actuais da poboación española.

B3.8.Explicar as diferenzas entre materias
primas e os produtos elaborados, 
identificando as actividades que se 
realizan para obtelos.

B3.9.Identificar as actividades que 
pertencen a cada un dos sectores 
económicos, describir as características 
destes recoñecendo as principais 
actividades económicas de España e 
Europa.

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

CMCCT
CCL   CSC

CSB3.7.1 Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, 
e a chegada de inmigrantes ao noso país.

CCL
CSC

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

CCL
CSC

CSB3 8.2 Describe ordenadamente o proceso de 
obtención dun produto ata a súa venda e identifica os 
sectores aos que pertencen.

CCL
CSC   CMCCT

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

CMTC
CSC

CSB3.9.2.Explica as actividades relevantes dos 
sectores primario, secundario e terciario en España e 
Europa e as súas localizacións nos territorios 
correspondentes.

CCL
CSC
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UNIDADE 7: A IDADE MEDIA

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da segunda semana de abril)

7. A IDADE MEDIA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

As fontes históricas e a súa 
clasificación.

Idade Media na Península Ibérica.

O reino visigodo

Al-Ándalus

Os reinos cristiáns

O reino de Galicia

Cultura e patrimonio medieval

Fontes primarias e secundarias

Feudalismo e sociedade estamental 
na Península Ibérica.

Reinos xermánicos e a conquista 
musulmana

Vida, cultura, relixión e arte en Al-
Ándalus

Reinos cristiáns: vida e arte

B4.2.Coñecer a importancia das 
fontes históricas para o estudo da 
historia, diferenciando entre fontes 
primarias e secundarias. 

B4.4.Identificar e localizar no tempo 
e no espazo os procesos e e 
acontecementos históricos, políticos,
sociais e culturais máis relevantes 
da historia de España para adquirir 
unha perspectiva global da súa 
evolución. 

B4.5.Desenvolver a curiosidade por 
coñecer as formas da vida humana 
no pasado, valorando a importancia 
que teñen os restos para o 
coñecemento e estudo da historia e 
como patrimonio cultural que hai que
coidar e legar.  

B4.6.Valorar a importancia dos 
museos, sitios e monumentos 

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

CSC
CMCCT
CAA
CCEC

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as 
etapas históricas máis importantes da 
Idade Media e Idade Moderna en España.

CMCCT
CSC
CCEC

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.

CMCCT
CSC
CCEC
CCL

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

CSC
CCEC
CAA
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7. A IDADE MEDIA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Os musulmáns en Galicia

A arte en Galicia:románica e gótica

Esplendor de Compostela: Camiño 
de Santiago

históricos como espazos onde se 
ensina e aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa contorna 
e á súa cultura, apreciando a 
herdanza cultural.

CSB4.4.4. Describe en orde cronolóxica os 
principais movementos artísticos e culturais
da Idade Media e da Idade Moderna en 
España citando aos seus representantes 
máis significativos.

CMCCT
CSC
CCEC

CSB4.4.5.Identifica as características 
distintivas das culturas que conviviron nos 
reinos peninsulares durante a Idade Media 
describindo a evolución política e os 
distintos modelos sociais.

CCEC
CSC
CCL

CSB4.4.6.Explica as características da 
Idade Moderna e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no
rumbo da historia neste período de tempo 
(Monarquía dos Austrias, s. XVIXVII. Os 
Borbóns, s. XVIII).

CSC
CCL
CCEC

CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o 
patrimonio natural, histórico, cultural e 
artístico e asume as responsabilidades que 
supón a súa conservación e mellora.

CSC
CCEC

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural a 
escala local e nacional como a riqueza 
compartida que hai que coñecer, preservar 
e coidar.

CSC
CCEC
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UNIDADE 8: A IDADE MODERNA

TEMPORALIZACIÓN
3º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da segunda semana de maio)

8. A IDADE MODERNA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

España e Galicia na idade moderna.

Os grandes descubrimentos.

A monarquía dos Austrias e os 
Borbóns.

Os reis católicos

O descubrimento de América.

O Renacemento.

O Barroco

B4.4.Identificar e localizar no tempo 
e no espazo os procesos e e 
acontecementos históricos, políticos,
sociais e culturais máis relevantes 
da historia de España para adquirir 
unha perspectiva global da súa 
evolución.

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as 
etapas históricas máis importantes da 
Idade Media e Idade Moderna en España.

CMCCT
CSC
CCEC

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.

CMCCT
CSC
CCEC
CCL

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

CSC
CCEC
CAA

CSB4.4.4. Describe en orde cronolóxica os 
principais movementos artísticos e culturais
da Idade Media e da Idade Moderna en 
España citando aos seus representantes 
máis significativos.

CMCCT
CSC
CCEC

CSB4.4.5.Identifica as características 
distintivas das culturas que conviviron nos 
reinos peninsulares durante a Idade Media 

CCEC
CSC

Páx. 16



8. A IDADE MODERNA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

describindo a evolución política e os 
distintos modelos sociais.

CCL

CSB4.4.6.Explica as características da 
Idade Moderna e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no
rumbo da historia neste período de tempo 
(Monarquía dos Austrias, s. XVIXVII. Os 
Borbóns, s. XVIII).

CSC
CCL
CCEC
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UNIDADE 9: VISITA CULTURAL

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 4 sesións. ( 2 semanas, a partir da segunda semana de xuño)

9. VISITA CULTURAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

O patrimonio histórico e cultural.

Museos, sitois e monumentos 
históricos de Galicia.

Tipos de patrimonio: natural, 
histórico, cultural e artístico.

B4.5.Desenvolver a curiosidade por 
coñecer as formas da vida humana 
no pasado, valorando a importancia 
que teñen os restos para o 
coñecemento e estudo da historia e 
como patrimonio cultural que hai que
coidar e legar.   

B4.6.Valorar a importancia dos 
museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos onde se 
ensina e aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa contorna 
e á súa cultura, apreciando a 
herdanza cultural.

CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o 
patrimonio natural, histórico, cultural e 
artístico e asume as responsabilidades que 
supón a súa conservación e mellora.

CSC
CCEC

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural a 
escala local e nacional como a riqueza 
compartida que hai que coñecer, preservar 
e coidar.

CSC
CCEC
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5.- PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA DE C. SOCIAIS.
ERARURA GALEGA
Competencia

clave
Estándar de aprendizaxe

CCL-CAA Recolle información dos feitos e fenómenos dados e comunícaos oralmente.
CD Utiliza as TIC (Internet) para coñecer a terminoloxía adecuada aos temas tratados na aula coa axuda

do mestre ou mestra.
CAA-CD Interpreta imaxes, esquemas e resumos e manexa as TIC na aula.
CSIEE Realiza con responsabilidade e esforzo as tarefas encomendadas e presenta os traballos de xeito

ordenado, claro e limpo.
CL-CAA Utiliza con precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos

temas tratados, reflexionando posteriormente sobre o proceso de aprendizaxe cunhas pautas dadas.
CCL Expón  oralmente,  de  forma  clara  e  ordenada,  contidos  relacionados  coa  área  que  manifestan  a

comprensión de textos orais e/ou escritos.
CAA-CSC Planifica e realiza traballos e presentacións a nivel  individual  e en grupo que supoñen a procura,

selección, interpretación e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico na aula.
CSC Utiliza  estratexias  para  realizar  traballos  en  equipo,  adoptando  un  comportamento  responsable  e

construtivo na aula. 
CSC Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable e construtivo e respecta

os principios básicos do funcionamento democrático (respectar a quenda de palabra e as opinións,
escoitar aos demais e argumentar e tomar decisións conxuntas).

CSC Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre
a base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos no colexio.

CSC Participa dun xeito eficaz e construtivo na vida social da aula e do colexio e crea e utiliza estratexias
para resolver conflitos nos grupos de referencia.

CSC Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades e
contornos (escola, familia, barrio etc.).

CSC Valora  e  apoia  a  cooperación  e  o  diálogo  como  forma  de  evitar  e  resolver  conflitos  exercitando
prácticas democráticas en situacións de toma de decisións co apoio do mestre/-a. 

CSIEE Mostra actitudes de confianza en si mesmo (iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na
aprendizaxe e espírito emprendedor) que o fan activo ante as circunstancias que o rodean na aula, na
familia e no colexio

CSIEE Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de
decisións de grupo.

CCSC Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con
intuición, apertura e flexibilidad ante elas na aula. 

CSC Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades no traballo
en equipo.

CCL-CMCT Enumera as características principais do Sistema Solar, distingue os diferentes tipos de astros e os
seus movementos.

CCL-CMCT Describe de forma escrita  o  movemento de translación  terrestre,  sinala o eixe de  xiro  e os polos
xeográficos nunha representación gráfica e atribúeos ás estacións.

CCL-CMCT Describe de forma escrita o movemento de rotación terrestre e atribúeo ao día e á noite.
CCL-CMCT Nomea e enumera de forma escrita as fases da Lúa.

CCL Describe a Terra segundo as características das súas capas externas e internas apoiándose nunha
imaxe (por exemplo mediante un mapa conceptual).

CCL-CMCT Compara e contrasta as distintas formas de representar a Terra: planos, mapas, planisferios e globo
terráqueo (por exemplo nun esquema).

CMCT Interpreta planos e mapas explicando o significado dos seus signos convencionais, linguaxes icónicas
e simbólicas (en papel ou soporte dixital).

CMCT-CD Utiliza recursos interactivos para localizar as liñas imaxinarias da superficie terrestre.
CCL Explica a relación da atmosfera cos fenómenos atmosféricos (por exemplo mediante un esquema).
CSC Valora a importancia de coidar a atmosfera e enumera algunhas razóns.
CCL Analiza a influencia do tempo atmosférico no clima (por exemplo mediante un mapa conceptual).
CCL Describe de forma escrita o uso dalgúns instrumentos meteorolóxicos apoiándose en imaxes.

CMCT-CCL Interpreta e confecciona gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións de localidades ou provincias
de Galicia e de España.

CMCT Interpreta  mapas  sinxelos  meteorolóxicos  de  localidades  ou  provincias  de  Galicia  e  de  España  e
identifica os seus elementos gráficos principais.  

CCL Clasifica os  climas  segundo os factores que o  determinan (por  exemplo  mediante  un organizador
gráfico).

CCL-CMCT Diferencia, localiza e sinala as zonas climáticas de Galicia e de España (nun mapa ou nun soporte
dixital) e relaciona a súa flora e fauna; interpreta climogramas de Galicia e de España.

CCL-CMCT Describe a hidrosfera diferenciando augas subterráneas e augas superficiais;  augas continentais  e
augas oceánicas; localiza e sinala masas, cursos de auga de Galicia e de España nun mapa ou nun
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recurso interactivo.
CCL-CMCT Detalla o ciclo da auga e utilizando recursos interactivos investiga sobre o seu consumo responsable.
CCL-CMCT Localiza e sinala nun mapa ou nun recurso interactivo, os ríos, as cuncas e as vertentes de Galicia e de

España.
CCL-CMCT Compara e contrasta os tramos dun río (por exemplo nunha táboa).
CCL-CMCT Describe  de  forma  escrita  os  elementos  das  paisaxes  de  Galicia  e  de  España  e  utiliza  medios

interactivos para pescudar a súa diversidade.
CMCT Localiza nun mapa ou noutros recursos interactivos as principais unidades de Galicia e de España e as

súas vertentes hidrográficas.
CMCT Localiza nun mapa ou noutro recurso interactivo os mares e os ríos de España e os ríos de Galicia.

CSC-CCL-
CMCT

Observa en imaxes e explica a influencia do comportamento humano no medio e propón medidas para
o desenvolvemento sostible da humanidade.

CSC-CD Utiliza a tecnoloxía para investigar sobre as accións humanas que propician o cambio climático.
CCL-CAA-

CSC
Documéntase sobre a Constitución a través de diferentes fontes e elabora un traballo sobre os seus
principios democráticos máis importantes (individual/grupo) para expoñelo na aula.

CCL Recoñece o Rei como xefe de Estado e explica de forma oral/escrita cales son as súas funcións.
CCL-CSC Nomea as principais institucións do Estado español e asóciaas coa división de poderes.
CCL-CSC Sitúa nun mapa as comunidades e as cidades autónomas de España e as súas provincias.

CCEC-CSC Relaciona  cada  comunidade  autónoma  coas  súas  linguas,  tradicións  e  algunhas  das  súas
manifestacións culturais completando un mapa conceptual.

CCL-CMCT Define  que  é  a  densidade  de  poboación  explicando  a  súa  variabilidade  e  poñendo  exemplos  de
territorios concretos.

CSC-CCL Identifica os factores que inflúen na poboación dun territorio e fai inferencias sobre eles ante uns datos
dados.

CAA-CMCT Traballa cuns datos dados e represéntaos nunha pirámide de poboación ou nun diagrama de barras.
CAA-CSC Investiga a través de diferentes fontes cal  é a situación actual  da súa localidade con respecto ao

traballo e elabora unha táboa/esquema que a explique.
CSC-CCL Compara a situación actual cunha situación previa para apreciar a evolución nese territorio e establece

xeneralizacións se é posible.
CCL-CSC Enumera os factores que condicionan o crecemento/decrecemento dunha poboación describindo as

consecuencias
CMCT Localiza nun mapa de Galicia/España onde se concentra máis a poboación e onde está máis dispersa,

achegando razóns.
CMCT Compara os trazos de poboación de Galicia e de España utilizando datos demográficos, pirámides de

poboación, diagramas etc. recollendo as súas conclusións oralmente/por escrito.
CAA-CSC Investiga o abandono das zonas rurais de Galicia en casos concretos manexando datos de poboación,

de servizos etc. do pasado e do presente.
CSC-CCL Diferencia  os  conceptos  de  emigración  e  inmigración  e  identifica  ambos  os  dous  movementos

migratorios con casos concretos documentándose na súa realidade.
CCL-CSC Explica ante un produto dado algunhas das materias primas que o compoñen e traza o seu proceso de

elaboración ata o produto final (por exemplo cun organizador).
CAA Explica as orixes das materias primas e describe algúns procesos de obtención destas.
CSC Identifica empresas galegas ou españolas de cada un dos sectores e clasifícaas correctamente.

CCL-CSC Define e relaciona o concepto de Idade Media e Idade Moderna datando os feitos que marcan os seus
inicios e os seus finais, nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha delas e
comunícao oralmente e/ou por escrito.

CCL-CSC Explica a importancia da escritura, da agricultura e da gandaría como descubrimentos que cambiaron
profundamente as sociedades humanas e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CMCT Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos situándoos como
sucesivos despois de Cristo.

CMCT Usa diferentes técnicas, ferramentas e recursos para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado
percibindo a duración e as relacións entre os acontecementos coa axuda de gráficas e/ou esquemas.

CMCT Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das distintas idades da historia en
Galicia e en España (Prehistoria, Idade Antiga, Idade Media e Idade Moderna).

CMCT-CCL Localiza no tempo e no espazo algúns dos feitos fundamentais da historia de Galicia e de España
describindo as principais características e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CCL-CMCT Relaciona e explica a forma de vida e a organización social de Galicia e de España da Prehistoria, da
Idade Antiga, da Idade Media e da Idade Moderna (por exemplo nun mapa mental).

CCL-CSC Describe cronoloxicamente os principais  movementos  artísticos e culturais  das distintas etapas  da
historia de Galicia e de España (Prehistoria, Idade Antiga, Idade Media e Idade Moderna) citando os
seus representantes máis significativos.

CAA-CSC-
CCEC

Explica e compara as diferenzas dos dous períodos nos que se divide a Prehistoria e describe as
características  básicas  das  formas de  vida  nestas  dúas  épocas  e  comunícao  oralmente  e/ou  por
escrito.

CCL-CSC Data a Idade Antiga e describe as característica básicas da vida naquel tempo, en especial as referidas
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á romanización, e comunícao oralmente e/ou por escrito.
CCL-CSC Identifica e secuencia os trazos distintivos das culturas que conviviron nos reinos peninsulares durante

a Idade Media describindo a evolución política e os distintos modelos sociais e comunícao oralmente
e/ou por escrito.

CCL-CSC-
CCEC

Explica as características da Idade Moderna e algúns dos acontecementos que determinaron cambios
fundamentais no rumbo da historia neste período (monarquía dos Austrias,  séculos XVI e XVII,  os
Borbóns e século XVIII) e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CCEC Identifica  e  respecta  o  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  e  artístico  de  Galicia  e  asume  as
responsabilidades que supoñen a súa conservación e mellora, apadriñando un elemento do patrimonio.

CSC Respecta os restos históricos e recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico e monumental  de
Galicia nos achega para o coñecemento do pasado.

CSC Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un edificio antigo.
CCEC Aprecia a herdanza cultural a escala local, autonómica e nacional como riqueza compartida que hai

que coñecer, preservar e coidar.
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6.- MÍNIMOS ESIXIBLES E TEMPORALIZACIÓN

BLOQUES TEMAS MÍNIMOS ESIXIBLES TEMPORALIZACIÓN

1 Coñecemento
ciéntifico.

Emprega  as  Tic  para  buscar  información,  seleccionala,  organizala,  e  comunica  os
resultados. Emprega as técnicas de estudio traballadas. Coñece e practica as normas
básicas de convivencia. Lé textos científicos propostos.

Ao longo de todo o curso

2 A Terra e o
Universo

Identifica  os  principais  compoñentes  do  universo.  Recoñece  as  características  e
compoñentes do sistema solar Identifica os movementos da terra e da lúa e as súas
repercusións Coñece e emprega sistema de cartografía e planos sinxelos. Identifica
escalas  e  signos  convencionais.Coñece  os  conceptos  de  clima  e  factores
climáticos.Identifica zonas climáticas e paisaxes de España e de Galicia Localiza as
características  do  relevo  de  España  e  de  Galicia  Localiza  as  características  da
hidrografía de España e de Galicia Recoñece a influencia do ser humano no medio.
Valora a importancia do seu coidado.

1º Trimestre

3 Vivir en sociedade

Explica  a  forma  de  goberno  de  monarquía  parlamentaria  Coñece  as  principais
institucións e as súas funcións. Identifica a organización en comunidades autónomas.
Valora as súas manifestacións culturais e lingüísticas. Coñece e representa datos de
poboación de España,de Galicia e de Europa.

2º Trimestre

4 A pegada do tempo

Identifica as etapas da historia
Recoñece as características principais  da idade idade media en España e Galicia.
Recoñece as características principais  da idade idade moderna en España e Galicia.
Identidica os grandes descubrimentos.

Identifica os rasgos principais da arte Románico, Gótico, Renacemento e Barroco.

2º e 3º Trimestre

Páx. 22


	1.- CONTEXTUALIZACIÓN DOS GRUPOS
	2.- METODOLOXÍA
	3.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA QUINTO CURSO DE PRIMARIA
	4.- UNIDADES DE TRABALLO TEMPORALIZADAS, CON OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE.
	UNIDADE 1: O UNIVERSO E A TERRA
	UNIDADE 2: A REPRESENTACIÓN DA TERRA.
	UNIDADE 3: O CLIMA NO MUNDO.
	UNIDADE 4: CLIMA E PAISAXE DE ESPAÑA E GALICIA.
	UNIDADE 5: ORGANIZACIÓN POLÍTICA E TERRITORIAL
	UNIDADE 6: A POBOACIÓN EN GALICIA E ESPAÑA
	UNIDADE 7: A IDADE MEDIA
	UNIDADE 8: A IDADE MODERNA
	UNIDADE 9: VISITA CULTURAL

	5.- PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA DE C. SOCIAIS.
	6.- MÍNIMOS ESIXIBLES E TEMPORALIZACIÓN

