
 
RECOMENDACIÓNS PARA 5º DE PRIMARIA 

 
Nesta páxina atoparedes unhas recomendacións xenéricas e logo enviareivos ao voso           
correo outras actividades máis concretas para repasar os contidos traballados. 
 
As actividades do correo serán enviadas a diario das materias de Lingua Castelá e              
Matemáticas. Non hai que imprimir, son para facer na libreta ou en folios, como se fosen                
exercicios do libro. 
 
Os que non teñades as libretas na casa non importa, podedes facer os traballos en folio ou                 
en follas e arquivalas na carpeta de fundas. 
 
En xeral, recordade que deberedes elaborar un plan de traballo, que pode coincidir co 
horario de clase, pero tampouco ten que ser así. Tamén é importante que busquedes 
momento para o descanso e para facer outro tipo de actividades. 

 
LÓVA 
 
❖ Tede sempre en conta o voso tema, a tese, os personaxes e a súa              

relación. 
❖ Dentro do guión recordade que hai 3 actos e, o que de momento             

empezamos a traballar (estructura dramática) aínda que non o         
rematamos, foi o primeiro acto. 

Intérpretes 
● Facer lecturas en alto vocalizando poñendo un lapis horizontalmente entre os           

dentes. 
● A partir dos personaxes creados representar a cada un en situacións diferentes            

(xogando cos amigos, facendo a compra, nunha competición deportiva…) 
Escritores 

● Escribir ideas sobre situacións que se poderían dar no barco indicando o que vai              
facer cada personaxe (chegada ao peirao, embarque, desamarre…) 

● Na medida do posible buscar textos de teatro fixándose na forma en que se escribe               
a intervención de cada personaxe. 

Compositores 
Tendo en conta a sonoridade do espazo no que transcorre a ópera: 

● Inventar ritmos con obxectos da vida cotiá (culleres, caixas, papeis, vasos…).  
● Inventar pequenas melodías. 

 Sempre que se poida deixar rexistro escrito ou gravado. 
 
Escenógrafos e Técnicos de Iluminación 

● Dispoñer escenografía usando xoguetes que teñan por casa (playmóbil, lego, Pim e            
Pom…) 

● Debuxar as escenas creadas e se é posible fotografialas. 
 



 
 
Relacións Públicas 

● Facer un listado dos medios polos que se podería publicitar a ópera. 
● Escribir o contido da información que se tería que facilitar (quen somos, que             

facemos, para que…) 
 

Documentalistas 
● Relatar o camiño da Compañía Ópera Soños desde o seu inicio ata agora. 

 
Figurinistas -Equipo de Caracterización 

● Segundo a personalidade de cada personaxe e o lugar onde se desenvolve a             
acción, debuxar e explicar como iría vestido e peiteado cada un/unha. 

Directora de Produción 
● Facer un listado de todas as tarefas que ten por diante a compañía, pensando en               

cada profesión en concreto. 
Director de Escena 

● Investigar cales son as tarefas que tes que desenvolver e facer un listado delas. 
 
LINGUA CASTELÁ: 

● Realizar os exercicios de repaso do tema 7, en concreto, das páxinas 132 e 133. 
● Repasar os exercicios feitos do tema 7. 
● Escribir algunha descrición dun familiar ou amigo/a, seguindo as pautas vistas na            

clase (rasgos físicos e carácter). 
● Lectura diaria dun libro que vos guste. 

MATEMÁTICAS: 
● Realizar o traballo semanal de cálculo e resolución de problemas, seguindo as datas             

marcadas como facemos na clase. 
● Repasar os exercicios do tema 10 realizados na clase. 
● Realizar exercicios de repaso do tema 10, en concreto, os da páxina 182, 184 e 185. 

CIENCIAS DA NATUREZA: 
● Seguir estudando os apuntes do tema 4 “A biosfera”. Recordade que na clase vimos              

ata a páxina 69 incluída.  
● Ir facendo os exercicios de repaso do tema 4, en concreto, das páxinas 74 e 76. 
● Proxecto animais que temos iniciado na aula: investigar sobre o abandono de            

animais e buscar algunha protectora ou asociación que traballe no coidado de            
animais abandoados. Podedes buscar información e anotala nun folio ou nun           
documento writer no ordenador. 

 
 
 



 
 
 
CIENCIAS SOCIAIS: 

● Seguir estudando os apuntes do tema 5 “A organización política e territorial”. 
● Practicar cos xogos dixitais das Comunidades Autónomas e das provincias, que           

están subidos no tema 5 de E –Dixgal. 
● Responder oralmente as preguntas de repaso do xogo da bomba: está o documento             

coas preguntas subido no tema 5 de E – Dixgal e enviarásevos tamén ao correo               
electrónico. Podedes contestar as preguntas por orde ou de xeito aleatorio. 

● Ir facendo os exercicios de repaso do tema 5, en concreto, das páxinas 88, 89 e 90. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

● Que o alumnado realice diariamente actividade física do seu gusto (andar en            
bicicleta, xogar, bailar, etc.), seguindo as recomendacións establecidas polas         
autoridades (evitar lugares pechados ou pouco ventilados onde existan         
concentracións elevadas de persoas, etc.). 

● Evitar a realización de actividades sedentarias por periodos prolongados de tempo. 
 

LINGUA INGLESA 
 

● Repasar todos los ejercicios que se han hecho en el tema actual.  
● Estudiar el vocabulario del tema y repasar el de temas anteriores. 
● En el blog se irán editando semanalmente actividades de repaso sobre la unidad que 

acabamos y de la que teníamos examen esta semana. Debido a la importancia de la 
escucha en inglés, para acostumbrarnos a estructuras sencillas y pronunciación de 
palabras concretas, estas actividades se basarán en vídeos principalmente. 
 


