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5º CURSO DE PRIMARIA (LINGUA GALEGA, CIENCIAS 
SOCIAIS E CIENCIAS DA NATUREZA) 
 
INICIAMOS O TERCEIRO TRIMESTRE  
 
Despois de máis dun mes de confinamento, agardo que todas as familias esteades ben e 
que non decaia o ánimo. 
Parabéns pola vosa achega ao programa de radio baseado no filme “El gabinete del doctor 
Caligari”. 
Este é o mes do Libro e desde a biblioteca proponse a actividade “Eu leo na casa…”; 
trátase de que enviedes ao correo  bibloteca.cpifontediaztouro@gmail.com un video onde 
contedes qué libro vos gustaría compartir cos demais, dicindo o título, o autor e de qué 
trata; tamén podedes visitar o blog milcontosporcontar.blogspost.com.  
 
LINGUA GALEGA 
 
Como estades a facer o caderno de Repaso, agora  seleccionamos só o básico e 
fundamental que prevé a programación de Lingua e ímonos axudar do libro dixital que 
Vicens Vives puxo en aberto para nós; atoparémolo no seguinte enlace: 
https://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=2786&lang=es 
Nese portal baixamos ata Primaria, abrimos a pestana de Galicia e vemos un acceso 
directo ao Libro Dixital de 5º Lingua Aula Activa. Accedemos e entramos en Edubook. 
Aí está! 
Exemplo: Tema 11 A lúa 1-2-3-4-5-6 
1º- No apartado 1, seguindo as indicacións, lemos e/ou escoitamos e finalmente 
realizamos as actividades combinadas (libreta e interactivas) da marxe dereita. 
2º-  Continuamos realizando o mesmo proceso nos apartados 2-3-4-5 e 6, e por orde. 
3º-  Rematado isto, facemos un breve resume do tema e gardámolo en formato dixital. 
Todo o anterior realizarase aproximadamente no prazo dunha semana. 
Finalmente e só se sobra tempo, entramos en PACA: 
P- O trasno das palabras A- Aprendín C- Avalío as miñas competencias A- Actividades 
adicionais  
Rematado o tema 11, repasaredes os temas do 1 ao 10 tamén neste formato pero 
facendo somentes as actividades interactivas. Se vos quedaran folgos, continuade ata 
onde sexades capaces (12-13-14-15), sempre desde a reflexión e os azos por 
aprender. 
 
CIENCIAS SOCIAIS 
 
En primeiro lugar, os traballos que xa tedes feito sobre cadanseu país, se é posible, 
gardádeos tamén en formato dixital. 
Aproveitando que tedes os libros de texto desta materia na casa, imos traballar tamén 
con eles. 
Comezamos coa Historia. Tema 5: A Idade Media 
1º- Resume ou esquema de cada apartado desta unidade do libro, segundo vexades 
que lle acae ao texto informativo. 
2º- En Jueduland, na marxe dereita e en galego (GA), traballades: A sociedade 
medieval cristiá , Al-Andalus, Idade Media I, Idade Media II e A Idade Media en 
España. 
3º Tamén en Jueduland, ao fondo, poderedes acceder a 22 actividades de repaso e a 
un Test Final. 
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4º- Xa para rematar,como actividade final, confeccionaredes unha liña do tempo da 
Idade Media ubicando nela os acontecimentos máis salientables desta época histórica 
e gardarédela en formato dixital. 
Todo o anterior realizarase no prazo de tres semanas, aproximadamente. 
 
 
 
CIENCIAS DA NATUREZA  
 
Tema 5: A enerxía 
 
1º- Coa axuda do libro de texto e/ou da internet, ides explicar e pór exemplos dos 
seguintes conceptos: 
- Definición de enerxía. 
- Principais tipos de enerxía. 
- Propiedades da enerxía. 
- Fontes de enerxía ou recursos enerxéticos renovables. 
- Fontes de enerxía ou recursos enerxéticos non renovables. 
2º- En Jueduland, na marxe dereita e en galego (GA) traballaredes: Aforro enerxético 
e alternativas menos contaminantes e A enerxía, a nosa amiga máis próxima. 
3º- Tamén en Jueduland, ao fondo, poderedes acceder a 17 actividades de repaso. 
3º.- Como actividade final, confeccionaredes un mapa de conceptos da unidade e sen 
esquecer gardalo en formato dixital.  
Todo o anterior realizarase no prazo de tres semanas, aproximadamente. 
 
Ánimo e a traballar! Para calquera dúbida, contactade comigo. 
 
Apertas, 
 
Chus 
 
 
 
 
 
 
  

 


