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CIENCIAS DA NATUREZA 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencia 

clave 
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA  
 

Obter información relevante sobre feitos, integrar datos de observación 
directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e indirectas e 
comunicando os resultados en soporte dixital. 

Busca, selecciona e organiza 
información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, 
elabora informes e comunica os resultados en soporte dixital. 

CCL, CSIEE, 
CMCCT, CD 

 Efectúa buscas de información na rede. 
CAA, CMCCT, 
CD 

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. 

Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede. CAA, CMCCT, 
CD 

Traballar  apreciando o coidado pola seguridade propia, coidando as 
ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais. 

Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas 
tecnoloxías da información para comunicarse. 

CD, CAA, 
CMCCT 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 
Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano. 

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

 Explica as principais funcións dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor. CMCCT 

Adopta estilos de vida saudables, coñecendo as repercusións para a 
saúde do seu modo de vida. 

 Investiga sobre enfermidades relacionadas cunha 
alimentación inadecuada e presenta conclusións por medios 
dixitais. 

CMCCT, CSC 
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Coñece os principios das dietas equilibradas. Coñece os principios das dietas equilibradas CMCCT, CCL, 
CSC 

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento 
do corpo, adoptando estilos de vida saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde do seu modo de vida. 

Recoñece as repercusións para a saúde do seu modo de vida. CMCCT, CSC 

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento 
do corpo, adoptando estilos de vida saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde do seu modo de vida. 

Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas. CMCCT, CSC 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 
Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas. Identificar as principais características e funcións.  

Describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas. CMCCT, CCL 

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás 
súas características e tipos. 

Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características 
atendendo a estes reinos: reino animal, reino das plantas, 
reino dos fungos. 

CMCT 

Investigar as características de ecosistemas do seu contorno, 
empregando diversas fontes de información e presentando os 
resultados en diferentes soportes, mostrando hábitos de respecto e 
coidado cara aos seres vivos. 

Coñece as principais características e compoñentes dun 
ecosistema. CMCCT, CCL 

 Recoñece ecosistemas próximos ao seu entorno. CMCCT, CCL 

 Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o 
medio natural e as causas de extinción de especies. CMCCT, CSC 

 
Rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, 
utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e 
tecnolóxicos apropiados. 

CMCCT, CCL, 
CD 
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OS BLOQUES 4 (MATERIA E ENERXÍA)  E 5 (A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS) NON SE CONTEMPLAN POR NON HABER SIDO TRATADOS 
DURANTE O PERIODO LECTIVO PRESENCIAL DO CURSO. 

CIENCIAS SOCIAIS 
2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencia 

clave 
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de información sobre fenómenos previamente delimitados. 

 

Busca información (empregando as TIC e outras fontes 
directas e indirectas), e as comunica por escrito. 

CAA, CD, 
CMCCT, CCL 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións 
e tarefas,  

CSIEE, CAA 

Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e limpa. 

CAA, CCL, 
CMCCT 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

CCL, CD, 
CMCCT, CSC 

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

CCL, CAA, 
CMCCT, CSC 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e 
explica os seus principais compoñentes identificando galaxia, 

CMCCT, CCL 
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principais compoñentes. estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa. 

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

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

CMCCT, CCL 

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

Define e representa o movemento de translación terrestre, o 
eixe do xiro e os polos xeográficos, asocia as estacións do ano 
ao seu efecto. 

CMCCT, CCL, 
CAA 

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

CMCCT, CCL, 
CAA 

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

CMCCT, CCL 

Identificar os elementos que inflúen no clima,  adquirindo unha idea 
básica de clima e dos factores determinan o clima en España. 

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 

Define clima, nomea os seus elementos e identifica os 
factores que determinan en España. 

CMCCT, CCL 

Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de España 
Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas 
climáticas do planeta e describindo as súas características 

CMCCT, CCL 
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identificando algunhas das súas características básicas. principais. 

  Describe 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 

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

Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as 
características das principais paisaxes de España. 

CCL, CSC, CAA 

Describir as características do relevo de España e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 
Recoñecer  a importancia que ten a Constitución para o funcionamento 
do Estado español, así como os dereitos, deberes e liberdades recollidos 
nesta. 

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. 

CSC, CCL 

Identificar as institucións políticas que se derivan da Constitución. Identifica as principais institucións do Estado español . CSC, CCL 
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Funcións e organización. 

. 

Identifica  a división de poderes do Estado español. CCL, CSC 

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

Explica a organización territorial de España e localiza en 
mapas políticos as distintas comunidades autónomas que 
forman España, así como as súas provincias. 

CCL, CSC 

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

 

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

CMCCT, CCL, 
CSC 

 Interpreta basicamente unha pirámide de poboación . CMCCT, CAA 

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. 

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

CCL, CSC 

 Identifica e describe os principais problemas actuais da 
poboación española: migracións, envellecemento, etc. CCL, CSC 

OS BLOQUES 4 (AS PEGADAS DO TEMPO)  NON SE CONTEMPLAN POR NON HABER SIDO TRATADOS DURANTE O PERIODO LECTIVO PRESENCIAL DO 
CURSO. 
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EDUCACIÓN MUSICAL 5º PRIMARIA  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.1. Escoitar obras de características ou estilos 
e compositores e compositoras diferentes, 
recoñecer as diferenzas e/ou as relacións 
existentes, e facer unha valoración posterior. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico 
musical. 

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras. 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en 
audicións e representacións musicais. 

CCL,CCEC 

CSC 

CSC 

B1.2. Identificar e describir as características de 
elementos musicais e calidades dos sons do 
contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da 
linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do 
contexto. 

CCEC,CCL 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais 
sinxelas ou fragmentos, e describir os elementos 
da linguaxe musical convencional que as 
compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e 
corais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e 
intensidade tras a escoita de obras musicais. 

CCEC,CAA 

CCEC,CAA,CCL 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais 
sinxelas ou fragmentos, e describir os elementos 
da linguaxe musical convencional que as 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe 

 

CCEC,CMCCT 
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compoñen. musical traballados. CCEC 

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias 
dos instrumentos, e identificar as principais 
características de instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 
 

CCEC,CAA 

B1.7. Buscar, seleccionar e organizar 
informacións sobre manifestacións artísticas do 
patrimonio cultural propio e doutras culturas, de 
acontecementos, creadores e profesionais en 
relación coas artes plásticas e a música. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

 

CCEC 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de 
acompañamentos, cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical, valorar o traballo feito, avaliar 
o resultado e propor accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación 
de obras. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo 
por mellorar 

 

CCEC,CAA 

CCEC,CAA 

CAA 

B2.2. Participar en producións musicais sinxelas 
de xeito desinhibido e pracenteiro, amosando 
confianza nas propias posibilidades e nas das 
demais persoas, mostrando actitudes de 
respecto e colaboración. 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e 
colectivo. 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías 
relacionadas coa propia cultura. 

 

CSC 

CCEC,CAA 
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B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do 
propio corpo en coordinación coas demais 
persoas, para realizar representacións musicais 
colectivas de xeito lúdico. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión 
de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

CCEC,CSC 

 

PLÁSTICA 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 
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. 
• CCEC 
• CSIEE 

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. 

 
• CCEC 

B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para 
deseñar documentos de información e comunicación (carteis, 
guías, folletos etc.) 

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

• CCEC 
• CSIEE 

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. 

EPB2.5.1. Valora os elementos e os recursos empregados 
para conseguir o efecto que máis se axuste ao resultado 
final. 

 
• CCEC 
• CSC 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 
B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un mesmo e as demais 
persoas nas actividades físicas e nos xogos, aceptando 
as normas e regras establecidas e actuando con 
interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes 
situacións, resolvendo problemas motores con espontaneidade e 
creatividade. 

 
• CSIEE 
• CAA 
• CCEC 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de 
estímulos e condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as habilidades motrices 
básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de 
forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos 
de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas axustándose a parámetros espazo-temporais e 
intentando manter o equilibrio postural. 
 

• CSC 
• CCEC 
• CAA 
• CSIEE 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a 
diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 
 

• CSC 
• CCEE 
• CAA 
• CSIEE 

EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación 
de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos 
de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas interiorizando e aplicando os xestos cos segmentos 
dominantes e iniciando a práctica cos non dominantes. 
 

 
• CSC 
• CCEE 
• CAA 
• CSIEE 

EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos  
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de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas tendo en conta os dous eixes corporais e os dous 
sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-
temporais e intentando manter o equilibrio postural. 
 

• CSC 
• CCEE 
• CAA 
• CSIEE 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 
• CSC 
• CAA 
• CSIEE 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e creativa, comunicando 
sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos 
utilizando os recursos expresivos do corpo individualmente, en 
parellas ou en grupos. 

• CCEC 
• CSC 
• CAA 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a 
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre a 
saúde e o benestar, manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo. 

EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas 

 
• CSIEE 
• CAA 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de 
Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia 
respectando principios e regras destes. 

• CCEC 
• CAA 
• CSC 
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LENGUA CASTELLANA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe Comp. clave 

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. 

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e 
emocións con claridade. 

CCL, CAA 

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situacións con vocabulario 
axeitado e estrutura coherente. 

LCB1.3.1. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, 
substituíndo elementos básicos do modelo dado. 

CCL 

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situacións con vocabulario 
axeitado e estrutura coherente. 

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

CCL, CAA, 
CSC, CSIEE 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con 
fluidez e entoación adecuada 

LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos 
de diferente tipoloxía do ámbito escolar e social 

CCL, CAA 

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

LCB2.2.6. Interpreta mapas conceptuais sinxelos. 
CCL, CAA 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión CCL, CAA 
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intencións comunicativas, con coherencia, aplicando as 
regras ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a 
presentación. 

básica e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na 
produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura, 
utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os 
seus textos con claridade, precisión e corrección e 
avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e 
alleas. 

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

CCL 

B3.4. Utilizar de xeito autónomo o dicionario. 
LCB3.4.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en diferentes 
soportes, no proceso de escritura. 

CCL, CAA 

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. 

CCL 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través 
dos textos. 

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto 
de entre as varias que lle ofrece o dicionario. 

CCL, CAA 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de CCL, CCEC 
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fonte de lecer e información e consideralos como un 
medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal. 

textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 

 

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 

 

CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC 

 

LINGUA GALEGA 5º PRIMARIA  
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 
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. 

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. 
LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral 
sinxelo, distinguindo, de maneira xeral, información de opinión. 

CCL,CAA 
 
 
CCL,CSC 

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. 

CCL,CAA,CSIE
E 

B1.12. Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista. 
LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas 
diferenzas. 

CCL,CSC 
 
CCL,CSC 

B1.13. Recoñecer, de maneira global, e valorar as LGB1.13.1. Recoñece textos orais sinxelos pertencentes a diferentes CCL,CCEC 
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diferenzas dialectais orais da lingua galega. variedades dialectais moi evidentes da lingua galega. 
LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como 
un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora. 

 
CCL,CSC,CCEC 

B1.14. Identificar a lingua galega con calquera 
contexto de uso oral. 

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega oral con calquera contexto 
profesional: sanidade, educación, medios de comunicación... 
LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

CCL,CCEC 
 
CCL,CCEC 

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. 
LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera 
medio de comunicación. 

CCL,CD,CAA, 
CSC 
 
CCL,CD,CAA, 
CSIEE 

B1.3. Interpretar correctamente a retranca, a ironía 
e os dobres sentidos, en situacións de comunicación 
nas que estes resulten bastante evidentes. 

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos. 
 

CCL 

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. 
LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as 
ideas máis destacadas. 
LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula 
adecuando o discurso ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, 

CCL,CAA,CSC, 
CSIEE 
CCL,CAA 
CCL,CSIEE,CA
A 
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describir e expoñer), utilizando o dicionario se é preciso. 
LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos 
debates. 

CCL,CSIEE,CA
A 

B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, 
respectando as opinións dos e das demais. 

LGB1.5.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala 
orais, sen interromper. 
LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. 

CCL,CSC 
CCL,CSC 

B1.6. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 
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. 

CCL,CSC,CAA 
CCL,CSC,CCEC 
 
 
CCL,CSC,CCEC
, 
CAA 

B1.8. Elaborar textos orais sinxelos propios dos 
medios de comunicación. LGB1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación. CCL,CD,CAA, 

CSIEE,CSC 

B2.1. Comprender, buscar, 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. 
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto 
(narrativo, descritivo e expositivo). 
LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns 
mecanismos de cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas). 
LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente. 
LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario 

CCL,CD,CSC 
 
CCL 
CCL 
 
CCL,CAA 
 
CCL,CAA,CSIE
E 



 
 
 
 

N DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 18 DE 34 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 
 

que atopa nos textos. 
B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a 
información procedente de gráficos, esquemas 
sinxelos e ilustracións redundantes. 

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. 

 
CCL,CAA,CSC 
CSIEE,CMCT 

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. 

CCL,CAA 
CCL,CAA 

B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a 
lectura. 

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. 

CCL,CAA,CSIE
E 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para 
tratar a información nun texto sinxelo. 

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e 
seleccionar a información nun texto sinxelo adecuado á súa idade. 
LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun 
texto. 

CCL,CD,CAA 
 
CCL,CAA,CD, 
CSIEE 

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía 
(dramatizando cando é preciso) con fluidez e 
precisión, atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados 
ás diversas situacións funcionais da lectura en voz 
alta (ler para que alguén goce escoitando, ler para 
dar a coñecer un texto descoñecido, ler para 
compartir información que se acaba de localizar) 
facendo participar a audiencia da súa 
interpretación. 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. 
LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados. 
LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

 
 
CCL,CAA 
CCL 
CCL,CSC 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e do centro, así LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con certa autonomía, para obter CCL,CAA,CSC 
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como as virtuais, con certa autonomía, 
comprendendo como se organiza e colaborando no 
seu coidado e mellora. 

datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora. 
 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, 
dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación). 
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe 
non sexista. 

CCL 
 
CCL,CSC,CCEC 

B3.2. Crear textos 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. 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos 
básicos de cohesión, usando o rexistro adecuado. 
LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da 
vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación. 

CCL,CSC,CCEC 
 
CCL,CSC,CAA 

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. 
LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

CCL,CSC,CCEC
, 
CAA,CSIEE 
CCL,CAA,CSIE
E 

B3.5. Usar as TIC, con certa autonomía, para a 
busca de información, tratamento dos textos e 
realización de presentacións. 

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

CCL,CD,CAA, 
CSIEE 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos 
en calquera soporte e valorar a lingua escrita como 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas 
de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, 

CCL,CD,CAA 
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medio de comunicación. calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en 
calquera soporte. 
 

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. 
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das átonas. 
LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: 
declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo. 
 

CCL,CAA 
 
CCL,CAA 
 
CCL,CAA 

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. 
LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas 
producións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, 
ll/i/x. 

CCL,CSC,CCEC 
 
CCL,CSC,CCEC 

B4.4. Recoñecer e empregar os conectores básicos, 
así como outros elementos de cohesión. 

LGB4.4.2. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos: 
anáfora, sinónimos... 

 
CCL,CAA 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do 
dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua. 

LGB4.7.1. 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. 

CCL,CAA,CD 
 
CCL,CAA 
 
CCL,CAA 
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LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras 
polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

B4.9. Establecer relacións elementais entre as 
diversas linguas que utiliza ou está a aprender o 
alumnado. 

LGB4.9.2 Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas, ortográficas 
e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como 
punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

CCL 

B5.1 Escoitar, memorizar, 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 

CCL,CAA,CCE
C 

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. 

CCL,CCEC,CD 
 
CCL,CCEC,CD 

B5.3. Identificar as características dos diferentes 
xéneros e as figuras literarias, así como temas 
recorrentes. 

LGB5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro. 
LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos 
poemas. 
 LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: 
comparacións, personificacións, hipérboles e xogos de palabras. 

CCCL,CCCEC 
 
CCL 
CCL,CCEC,CA
A 
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MATEMÁTICAS 5º PRIMARIA  
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

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. 

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de preguntas e na busca de respostas 
apropiadas, tanto no estudo dos conceptos coma na resolución de 
problemas. 

CMCT,CSIEE, 

CAA 

CMCT,CAA, 

CCL 

B1.5. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
aprendendo para situacións semellantes futuras. 

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras 
semellantes. 

CMCT,CAA, 

CSIEE 

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. 

CMCT,CCEC 

 
 
CMCT,CAA, 
CCL 

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 

CMCT 
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 noutros. 

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. 

CMCT 

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. 

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima 
máis próxima. 

MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número 
decimal. 

CMCT 

 
CMCT 

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 operacións. 

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, 
establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución de problemas. 

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias. 

CMCT 

 
CMCT,CCL 
 
 
 
CMCT,CAA 

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 

MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais. CMCT 
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segundo a natureza do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis 
adecuado. 

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. 
MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, 
números menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas 
cifras. 
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. 

CMCT,CAA 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT 
CMCT 
CMCT 

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. 

MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo o valor de posición 
das súas cifras. 
MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 
MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado de un cálculo valorando a 
resposta. 

 
CMCT 
 
CMCT,CAA 
CMCT 

B2.7. Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecer 

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), 

CMCT,CAA 
CCL,CSIEE 
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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. 

 

creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 
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. 

 
 
 
CMCT,CAA, 
CCL,CSIEE 

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. 
MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

CMCT,CCL 
CAA 
 
CMCT,CAA 

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. 

 
 
CMCT 
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LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.1. Comprender a idea global e a 
información máis importante en 
textos orais moi breves, con estruturas 
simples e coñecidas cun léxico de uso moi 
frecuente e conectados cos propios intereses 
e coas propias 
experiencias do alumnado, articulados con 
claridade e transmitidos de 
viva voz ou por soportes multimedia que non 
distorsionen a mensaxe. 

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.  CCL 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral e a información 
mais importante do texto. 

PLEB1.2. Comprende os puntos e palabras principais sobre temas familiares ou do seu 
interese, que conteñen imaxes que clarifiquen o seu significado. CCL 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en interaccións orais nas que participa que traten sobre 
temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e habituais. 
 
PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentuación. 

CCL, CD, 
CAA 
 
CCL,CSC 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou 
simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas dos seu interese, 

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. 

CCL 
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sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando expresións e 
frases feitas de uso frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos 
 
B2.2. Participar de forma activa e cooperativa 
en situacións funcionais de comunicación que 
requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo. 

 
PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 
 
PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves utilizando distintos soportes 
multimedia, ensaiados previamente na aula. 
 
PLEB2.5.Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un resumo dos aspextos básicos 
do texto. 

 
CCL,CSC 
 
CCL, CD, 
CSC 
 
CCL 
 

B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como 
instrumento de comunicación. PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións do seus compañeiros/as. CCL,CSC 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos e de uso 
diario. 

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. 

CCL, 
CAA 

 
B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados 
de forma oral e cun léxico cotián de interese 

 
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. 
 
 

 
 
CCL, CD 
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para o alumnado e que 
conte con apoio visual en soporte papel ou 
dixital. 

 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, e as ideas principais en textos escritos 
sinxelos. 

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a 
comprensión lectora. 

CCL, 
CAA 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer 
os significados e intencións comunicativas 
básicas que expresen pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 
 
PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

CCL, 
CAA 
 
CCL, 
CSIEE 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos 
básicos (punto e coma), así como os símbolos 
frecuentes. 

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

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, 
compostos de frases simples 
illadas, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e 
os principais signos de puntuación, para falar 
de si mesmo, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da 
súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles. 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, experiencias e 
actividades na aula, traballados previamente de forma oral. CCL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico CCL 



 
 
 
 

N DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 29 DE 34 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 
 

máis adecuadas para a produción de textos 
escritos. 

relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación interpersoal. 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para 
completar actividades preelaboradas polo 
persoal docente, realizar sinxelas 
presentacións e transmitir información. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 
PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma individual 
ou en parella seguindo o modelo traballado. 

CCL, CD, 
CSC 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases curtas 
que utiliza normalmente ao falar, cunha 
ortografía aceptable. 

PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de 
liñas etc. 
 
PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección ortográfica básica. 

CCL 
 
CCL 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos e 
significativos e aplicar progresivamente os 
coñecementos adquiridos 
sobre estes, a unha comprensión adecuada 
do texto oral e escrito. 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 
e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 
 
PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións artísticas. 

CCL,CSC 
CAA, 
 
CCL, 
CAA 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola 
súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade e interés por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. CCL, 

CSC 
B5.3. Amosar interese en participar en 
actividades individuais, así como respecto e 
cooperación nas situacións de aprendizaxe en 
grupo. 

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

CCL, 
CSC 

B5.4. Obter e dar información persoal máis 
detallada en situacións 

PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 
 

CCL,CSC 
CAA 
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comunicativas habituais dentro e fóra da 
aula. 

PLEB5.4.Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe en 
distintos contextos sempre de temas previamente presentados. 

 
CCL,CSC 
CAA 

B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado 
simple, afirmativa e negativa, 1a e 3a 
persoa... 

PLEB5.5.Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a afirmación e a 
negación, as diferencias gramaticais entre persoas e números verbais. CCL 

B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel e de 
progresiva dificultade. 

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

B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados. 

PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos. CCL 

B5.13. Mostrar un control dun conxunto de 
estruturas gramaticais sinxelas e de modelos 
de oracións e frases dentro dun repertorio 
memorizado. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas interaccións 
dentro e fóra da aula. 

CCL, 
CAA 

B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de 
léxico de alta frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas 
interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico 
traballado previamente. 

CCL, 
CAA 
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5º Educación Primaria. Relixión 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Esforzarse por identificar que a adhesión ao ben xera felicidade 

Xustifica crIticamente as consecuencias que se derivan de facer o ben. 
Propón situacións na historia que manifestan o beneficio de facer o ben. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas, Conciencia e expresións culturais. 

 Interpretar o significado da Alianza de Deus co pobo. 
 

Define o término bíblico de Alianza. 
Explica e sintetiza os trazos característicos da Alianza de Deus co seu pobo. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas. 

Recoñecer en relatos evanxélicos o cambio que xera o encontro con 
Xesús 

Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o encontro con Xesús nalgúns dos 
personaxes que aparecen nos evanxeos. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas, Conciencia e expresións culturais. 

Recoñecer que a relación con Deus fai á persoa máis humana 

Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o feito 
relixioso foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a 
convivencia, o progreso e a paz.   
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas, Conciencia e expresións culturais. 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  1ª e 2ª avaliacións recollidos na programación xeral. 
3º trimestre: 
• Escritos  presentados polos alumnos. 
•  Observación sistemática de actividades  dixitais. 

1ª e 2ª avaliación: presencial. 
3º trimestre: non presencial. 
A avaliación do 1º e 2º trimestre  está recollida na programación xeral. 
Para a avaliación non presencial: 
Instrumentos:  
•  Traballos diversos realizados polo alumnado enviados a través de 

correo electrónico ou recollidos nas plataformas dixitais de SM 
Educamos e Aulaplaneta. 

•  Actividades interactivas tipo test. 
• Rexistro anecdótico persoal e producións a través de medios dixitais 

das actividades realizadas.   

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• A avaliación final realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas 

nos dous primeiros trimestres así como as actividades de reforzo, 
recuperación e apoio ou ampliación que se desenvolvan durante o 
terceiro trimestre. 

• O valor numérico será a media aritmética das cualificacións da 
materia no 1º e 2º trimestres. Este valor numérico poderá ser 
incrementado nun punto cando a valoración global das actividades 
desenvolvidas por medios telemáticos no terceiro trimestre sexa 
positiva. 

• Considérase valoración global positiva a realización correcta, no 70% 
dos casos, das actividades propostas neste período de tempo non 
presencial. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

  Non se contempla en ed. Primaria. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con materia pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
Non se contemplan. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non se contemplan. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

• As actividades do terceiro trimestre están elaboradas sobre os 
bloques de contidos traballados co alumnado durante os dous 
trimestres anteriores con presencia do alumno no centro 
educativo. 

• Considéranse actividades de repaso, reforzo, apoio e ampliación 
se fora o caso. 

• As actividades  propostas  serán: 
•  elaboradas polo profesor da materia . 
• Actividades das plataformas dixitais de Aulaplaneta e SM 

Educamos. 
• Seleccionadas de webs didácticas. 
• En ed. Física: 
• Na presente programación, as actividades de ensinanza-

aprendizaxe na Área de EF estarán fundamentadas no xogo, que 
se seguirá empregando como principal recurso didáctico para o 
desenvolvemento dos contidos e a consecución dos estándares 
de aprendizaxe avaliables.  

• Ditas actividades consistirán fundamentalmente no repaso e 
reforzo dos contidos traballados nas dúas avaliacións anteriores, 
e nalgún caso puntual, tamén se poderá levar a cabo unha 
ampliación dos mesmos, pero sempre partindo da base do 
traballado de xeito presencial, e incidindo principalmente no 
desenvolvemento das Habilidades Motrices e Capacidades Físicas 
Básicas, así como tamén noutros aspectos asociados ás mesmas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O particular contexto educativo terá por tanto unha metodoloxía 
activa, interactiva, baseada nas novas tecnoloxías da información e 
comunicación, na que tamén se fai necesaria a comunicación cos 
responsables dos educandos, que se establecerá por métodos tales 
como grupo de whatsapp, correo electrónico e mesmo a plataforma 
abalar móbil. 
Ed. Física: 
Dada a situación na que nos atopamos, o traballo na área de EF  
formularase a través do plantexamento de xogos, actividades e retos 
físicos (que englobarán tamén outros aspectos que se traballarán de 
xeito transversal), tratando de aumentar así a motivación do 
alumnado.  
Ditos retos, serán colgados na páxina web do centro, para que así a 
comunidade educativa poida acceder a eles (ben sexa a través do 
móvil, ordenador ou tablets). 
Relixión:  No grupo de 5º de Educación Primaria, subo as tarefas a 
web do colexio, ao igual que os titores, e eles me envían as tarefas 
ao correo electrónico para correxilas. 

Materiais e recursos • Cadernos de traballo do alumno. 
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• Ordenadores persoais. 
• Tablets. 
• O alumnado de 6º de primaria dispón de ordenadores ou tablets 

nos seus domicilios e tamén conexión a internet. Están en 
condicións de realizar actividades de tipo interactivo. 

• Ed. Física:  En relación aos materiais e recursos, sinalar que se 
empregarán recursos alternativos aos utilizados habitualmente 
nas sesións de EF, de tal xeito que as actividades formuladas 
están pensadas para que todo o alumnado as poida levar a cabo 
con elementos que teñan na casa, ou tamén a través da creación 
por parte dos discentes dos propios materiais, favorecendo así  a 
interdisciplinariedade coa Área de Plástica. 

5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Grupo de whatsapp cos responsables. 
• Correo electrónico. 
• Abalar móbil. 
• Páxina web do centro, na que se colgarán todos os aspectos 

educativos relacionados tanto co proceso de ensinanza-
aprendizaxe, como os documentos de adaptación das 
programacións didácticas. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpipicota/ 


