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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

CURSO 2019-2020

ÁREA: CIENCIAS NATURAISNIVEL 5º PRIMARIA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Iniciación á actividade científica

CN-B1.1

5º-CNB1.1.1 - Busca, selecciona e organiza 
información concreta e relevante, analízaa, 
obtén conclusións, elabora informes e 
comunica os resultados en diferentes 
soportes.

Localiza autonomamente a información requerida e a 
organiza con algo de axuda comunicando logo o resultado

X X X

CCL
 CSIEE 

CAA 
CD

 CMCT

CN-B1.1

5º-CNB1.1.2 - Expresa oralmente e por 
escrito, de forma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou escritos.

Expresa ideas de xeito coherente e adecuado á súa idade 
tanto a nivel oral como escrito

X X X
CCL 

CMCT

CN-B1.2
5º-CNB1.2.1 - Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

Traballa de xeito minimamente autónomo e ten iniciativa X X X
CSIEE 
CAA 

CMCT

CN-B1.4

5º-CNB1.4.1 - Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o 
material necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os resultados.

Realiza pequenas experiencias, investigacións, etc. 
adecuadas a súa idade, seguindo o método científico e 
comunicando os resultados

X X X

CMCT 
CCL
CAA 

CSIEE
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Criterio de
avaliación

Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 2: O ser humano e saúde

CN-B2.1
5º-CNB2.1.1 - Identifica e localiza 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

X CMCT

CN-B2.1

5º-CNB2.1.2 - Identifica as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións.

Identifica as principais características dos aparellos 
respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións

X CMCT

CN-B2.3
5º-CNB2.3.1 - Investiga sobre enfermidades 
relacionadas cunha alimentación inadecuada
e presenta conclusións en diversos soportes.

Relaciona unha alimentación inadecuada coas súas 
consecuencias

X
CMCT
CSC

CN-B2.3
5º-CNB2.3.3 - Recoñece os efectos nocivos 
do consumo de alcohol e drogas.

Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e 
drogas

X
CMCT
CSC

Bloque 3: Os seres vivos

CN-B3.2

5º-CNB3.2.1 - Clasifica aos seres vivos e 
nomea as principais características 
atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino
das plantas. Reino dos fungos e outros 
reinos empregando criterios científicos e 
medios tecnolóxicos.

Clasifica aos seres vivos e nomea as principais 
características atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino
das plantas. Reino dos fungos e outros reinos

X CMCT

CN-B3.3
5º-CNB3.3.1 - Coñece e explica, con 
rigorosidade, as principais características e 
compoñentes dun ecosistema.

Identifica os elementos dun ecosistema e establece 
relacións entre eles

X X
CMCT
CCL

CN-B3.3

5º-CNB3.3.3 - Identifica algunhas actuacións
humanas que modifican o medio natural e as
causas de extinción de especies e explica 
algunhas actuacións para o seu coidado.

Identifica actuacións beneficiosas e prexudiciais para os 
ecosistemas

X X
CMCT
CSC
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CURSO 2019-2020

ÁREA: CIENCIAS SOCIAISNIVEL 5º PRIMARIA
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Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Contidos comúns

CS-B1.1

5º-CSB1.1.1 - Busca información 
(empregando as TIC e outras fontes directas
e indirectas), selecciona a información 
relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica 
oralmente e/ou por escrito.

Busca información (empregando as TIC e outras fontes 
directas e indirectas), selecciona a información relevante, a 
organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica
oralmente e/ou por escrito

X X X

CAA 
CD

 CMCT 
CCL

CS-B1.1

5º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e 
asume responsabilidades.

Manifesta autonomía na planificación e execución de 
accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e 
asume responsabilidades

X X X
CSIEE 

CAA

CS-B1.1
5º-CSB1.1.3 - Realiza as tarefas 
encomendadas e presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e limpa.

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

X X X
CCL 
CAA

Bloque 2: O mundo que nos rodea

CS-B2.2

5º-CSB2.2.1 - Describe as características, 
compoñentes do Sistema Solar, localizando 
o Sol no centro do mesmo e os planetas 
segundo a súa proximidade.

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

X
CMCT
 CCL

CS-B2.3

5º-CSB2.3.1 - Define e representa o 
movemento de translación terrestre, o eixe 
do xiro e os polos xeográficos, asocia as 
estacións do ano ao seu efecto combinado e
calcula os fusos horarios.

Define  o movemento de translación terrestre, asociándoo 
coas estacións do ano

X
CMCT 
CCL 
CAA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

CS-B2.3 5º-CSB2.3.2 - Explica o día e a noite como Explica o día e a noite como consecuencia da rotación X CMCT 
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consecuencia da rotación terrestre e como 
unidades para medir o tempo.

terrestre e como unidades para medir o tempo
CCL 
CAA

CS-B2.4

5º-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.

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

X
CMCT 
CAA

CS-B2.5
5º-CSB2.5.1 - Define clima, nomea os seus 
elementos e identifica os factores que 
determinan en España.

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

X
CMCT 

CCL

CS-B2.8
5º-CSB2.8.1 - Localiza nun mapa as 
principais unidades de relevo en España e 
as súas vertentes hidrográficas.

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

X X CMCT

CS-B2.8
5º-CSB2.8.2 - Sitúa nun mapa os mares, 
océanos e os grandes ríos de España.

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

X X CMCT

CS-B2.9
5º-CSB2.9.1 - Explica a importancia do 
coidado do medio, así como as 
consecuencias da acción humana neste.

Explica a importancia do coidado do medio, así como as 
consecuencias da acción humana neste

X X
CSC 
CCL

Bloque 3: Vivir en sociedade

CS-B3.1

5º-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.

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

X X
CSC 
CCL

CS-B3.2

5º-CSB3.2.2 - Identifica e comprende a 
división de poderes do Estado e cales son as
atribucións recollidas na Constitución para 
cada un deles.

Identifica e comprende a división de poderes do Estado X X
CSC 
CCL
CSC 

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

CS-B3.3 5º-CSB3.3.1 - Explica a organización Explica a organización territorial de España e localiza en X X CMCT 
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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.

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

CCL 
CSC

CS-B3.5

5º-CSB3.5.1 - Define demografía e 
poboación, comprende os principais 
conceptos demográficos e os principais 
factores que afectan á de poboación.

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

X X
CMCT 
CAA

CS-B3.5
5º-CSB3.5.2 - Interpreta unha pirámide de 
poboación e outros gráficos usados no 
estudo da poboación.

Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos 
usados no estudo da poboación

X X
CSC  
CMCT

CS-B3.8
5º-CSB3.8.1 - Identifica e define materias 
primas e produto elaborado e os asocia coas
actividades nas que se obteñen.

** Identifica e define materias primas e produto elaborado e 
os asocia coas actividades nas que se obteñen

X X
CSC 
CMCT

CS-B3.9
5º-CSB3.9.1 - Identifica os tres sectores de 
actividades económicas e clasifica distintas 
actividades no grupo ao que pertencen.

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

X X
CSC
CCL

CURSO 2019-2020

ÁREA: LINGUA CASTELÁNIVEL 5º PRIMARIA
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Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

LC-B1.1
5º-LCB1.1.2 - Expresa ideas, pensamentos, 
opinións, sentimentos e emocións con 
claridade.

Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e 
emocións con claridade

X X X
CCL 
CAA

LC-B1.1

5º-LCB1.1.3 - Aplica as normas 
sociocomunicativas: escoita activa, espera 
de quendas, participación respectuosa, 
adecuación á intervención da persoa 
interlocutora e normas básicas de cortesía.

Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera
de quendas, participación respectuosa, adecuación á 
intervención da persoa interlocutora e normas básicas de 
cortesía

X X X
CCL 
CAA 
CSC

LC-B1.2

5º-LCB1.2.2 - Exprésase cunha 
pronunciación e unha dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e volume 
axeitados.

Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e volume axeitados

X X X CCL

LC-B1.3
5º-LCB1.3.3 - Participa activamente nas 
tarefas de aula, cooperando en situación de 
aprendizaxe compartida.

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

X X X

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE

LC-B1.5

5º-LCB1.5.1 - Comprende de forma global a 
información xeral de textos orais de uso 
habitual, do ámbito escolar e social, 
identifica o tema e selecciona as ideas 
principais

Comprende de forma global a información xeral de textos 
orais de uso habitual, do ámbito escolar e social, identifica o 
tema e selecciona as ideas principais

X X X
CCL 
CAA

LC-B1.5
5º-LCB1.5.3 - Responde preguntas 
correspondentes á comprensión 
interpretativa.

Responde preguntas correspondentes á comprensión 
interpretativa

X X X CCL

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

LC-B1.5 5º-LCB1.5.4 - Utiliza a información recollida Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas X X X CCL 
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para levar a cabo diversas actividades en 
situación de aprendizaxe individual ou 
colectivo.

actividades en situación de aprendizaxe individual ou 
colectivo

CAA 
CSC 

CSIEE

LC-B1.7

5º-LCB1.7.1 - Elabora comprensiblemente 
textos orais do ámbito escolar e social e de 
diferente tipoloxía, seguindo unha secuencia 
lineal, adecuados ao nivel e imitando 
modelos

Elabora comprensiblemente textos orais do ámbito escolar e
social e de diferente tipoloxía, seguindo unha secuencia 
lineal, adecuados ao nivel e imitando modelos

X X X
CCL 
CAA 

CSIEE

LC-B1.8

5º-LCB1.8.1 - Emprega de xeito efectivo a 
linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e 
repregunta, para obter información e verificar
a comprensión.

Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse 
e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e 
repregunta, para obter información e verificar a comprensión

X X X

CCL 
CAA C

SC 
CSIEE

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

LC-B2.1
5º-LCB2.1.1 - Le en voz alta diferentes tipos 
de textos apropiados á súa idade con 
velocidade, fluidez e entoación adecuada.

Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada

X X X CCL

LC-B2.1
5º-LCB2.1.2 - Lee en silencio coa velocidade
adecuada textos de diferente complexidade.

Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente
complexidade

X X X CCL

LC-B2.1
5º-LCB2.1.3 - Comprende información global
e específica en textos de diferente tipoloxía 
do ámbito escolar e social:

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

X X X
CCL 
CAA

LC-B2.1

5º-LCB2.1.4 - Resume textos lidos de 
diferente tipoloxía e adecuados a súa idade, 
reflectindo a estrutura e destacando as ideas
principais.

Resume textos lidos de diferente tipoloxía e adecuados a 
súa idade, reflectindo a estrutura e destacando as ideas 
principais

X X X
CCL 
CAA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

LC-B2.2 5º-LCB2.2.1 - Utiliza o título e as ilustracións Utiliza o título e as ilustracións para activar coñecementos X X X CCL 
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para activar coñecementos previos sobre o 
tema, axudándose deles para acceder máis 
doadamente ao contido dun texto.

previos sobre o tema, axudándose deles para acceder máis 
doadamente ao contido dun texto

CAA

LC-B2.2
5º-LCB2.2.3 - Identifica as palabras clave 
dun texto.

Identifica as palabras clave dun texto X X X
CCL 
CAA

LC-B2.2
5º-LCB2.2.6 - Interpreta mapas conceptuais 
sinxelos.

Interpreta mapas conceptuais sinxelos X X X
CCL 
CAA

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

LC-B3.1

5º-LCB3.1.1 - Escribe, en diferentes 
soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos e argumentativos) e 
a súa intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos): diarios,
cartas, correos electrónicos, noticias, contos,
folletos informativos e literarios, narracións, 
textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, 
normas...

Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da 
vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma 
da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos 
e argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos): diarios, 
cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos 
informativos e literarios, narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, 
normas...

X X X
CCL 
CD 
CAA

LC-B3.1
5º-LCB3.1.2 - Escribe textos organizando as 
ideas con cohesión básica e respectando as 
normas gramaticais e ortográficas.

Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas

X X X
CCL 
CAA

LC-B3.1
5º-LCB3.1.3 - Escribe, de forma creativa, 
diferentes tipos de textos adecuando a 
linguaxe ás características do xénero.

Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de textos 
adecuando a linguaxe ás características do xénero

X X X
CCL 
CCA 

CSIEE

LC-B3.1
5º-LCB3.1.6 - Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza.

Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza X X X
CCL 
CAA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

LC-B3.3 5º-LCB3.3.1 - Aplica correctamente os Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de X X X CCL
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signos de puntuación, as regras de 
acentuación e ortográficas propias do nivel 
nos seus textos escritos.

acentuación e ortográficas propias do nivel nos seus textos 
escritos

LC-B3.3
5º-LCB3.3.2 - Reproduce textos ditados, 
logo de identificar o sentido global e a 
información específica neles.

Reproduce textos ditados, logo de identificar o sentido 
global e a información específica neles

X X X CCL

LC-B3.8
5º-LCB3.8.1 - Produce os textos 
establecidos no plan de escritura axeitados á
súa idade e nivel.

Produce os textos establecidos no plan de escritura 
axeitados á súa idade e nivel

X X X
CCL 
CAA

Bloque 4: Coñecemento da língua

LC-B4.1

5º-LCB4.1.2 - Utiliza con corrección os 
tempos simples e compostos nas formas 
persoais e non persoais do modo indicativo e
subxuntivo de todos os verbos ao producir 
textos orais e escritos.

Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas 
formas persoais e non persoais do modo indicativo e 
subxuntivo de todos os verbos ao producir textos orais e 
escritos

X X X CCL

LC-B4.2

5º-LCB4.2.1 - Coñece, recoñece e usa 
sinónimos, antónimos, polisémicos, 
homófonos, frases feitas na súa expresión 
oral e escrita.

Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos,
homófonos, frases feitas na súa expresión oral e escrita

X X X CCL

LC-B4.2
5º-LCB4.2.2 - Recoñece palabras 
compostas, prefixos e sufixos e crea 
palabras derivadas.

Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea 
palabras derivadas

X X X CCL

LC-B4.2
5º-LCB4.2.3 - Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de palabras nun texto.

Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto X X X CCL

LC-B4.2

5º-LCB4.2.5 - Recoñece a oración simple en 
textos sinxelos e distingue suxeito e 
predicado.

Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue 
suxeito e predicado

X CCL

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

LC-B4.3 5º-LCB4.3.1 - Coñece a estrutura do Coñece a estrutura do dicionario e úsao X X X CCL 
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dicionario e úsao, en diferentes soportes 
para buscar o significado de calquera 
palabra (derivados, sinónimos etc.).

CAA

LC-B4.3
5º-LCB4.3.3 - Utiliza as normas ortográficas 
axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas 
producións escritas.

Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e aplícaas 
nas súas producións escritas

X X X CCL

LC-B4.4
5º-LCB4.4.2 - Utiliza correctamente as 
normas de concordancia de xénero e 
número na expresión oral e escrita.

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

X X X CCL

LC-B4.4
5º-LCB4.4.3 - Aplica as normas de 
acentuación e clasifica as palabras dun 
texto.

Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun
texto

X X X CCL

LC-B4.4
5º-LCB4.4.4 - Utiliza os signos de 
puntuación nas súas producións escritas.

Utiliza os signos de puntuación nas súas producións escritas X X X CCL

Bloque 5: Educación Literaria

LC-B5.1
5º-LCB5.1.1 - Valora e recoñece as 
características fundamentais de textos 
literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

Valora e recoñece as características fundamentais de textos
literarios narrativos, poéticos e dramáticos

X X X
CCL 

CCEC

LC-B5.2

5º-LCB5.2.1 - Realiza lecturas guiadas de 
textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual.

Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual

X X X
CCL 

CCEC

LC-B5.4

5º-LCB5.4.1 - Crea sinxelos textos literarios 
(contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos 
dados.

Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e 
sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados

X X X

CCL 
CAA 

CSIEE 
CCEC

CURSO 2019-2020
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ÁREA: LINGUA GALEGANIVEL 5º PRIMARIA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

LG-B1.1

5º-LG-B1.1.1 - Comprende as ideas 
principais dun texto oral sinxelo, procedentes
da radio, da televisión ou de internet, 
identifica o tema e elabora un resumo.

Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, 
procedentes da radio, da televisión ou de internet, identifica 
o tema e elabora un resumo

X X X
CCL 
CAA

LG-B1.1

5º-LGB1.1.2 - Comprende o significado 
literal e inferencial dun texto oral sinxelo, 
distinguindo, de maneira xeral, información 
de opinión.

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

X X X
CCL 
CSC

LG-B1.4

5º-LGB1.4.1 - Participa axeitadamente 
nunha conversa entre iguais, comprendendo 
o que di o interlocutor e intervindo coas 
propostas propias.

Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas 
propostas propias

X X X

CCL 
CAA 
CSC 

CSEIEE

LG-B1.4
5º-LGB1.4.2 - Sigue unha exposición da 
clase e extrae, de xeito global, as ideas máis
destacadas.

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

X X X
CCL 
CAA

LG-B1.4

5º-LGB1.4.3 - Iníciase na elaboración de 
pequenas exposicións orais na aula 
adecuando o discurso ás diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir 
e expoñer), utilizando o dicionario se é 
preciso.

Elabora pequenas exposicións orais na aula X X X
CCL 

CSIEE 
CAA

LG-B1.4
5º-LGB1.4.4 - Participa activamente no 
traballo en grupo, así como nos debates.

Participa activamente no traballo en grupo nos debates da 
aula

X X X
CCL 

CSIEE 
CAA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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LG-B1.6
5º-LGB1.6.4 - Exprésase cunha pronuncia e 
dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume.

Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación,
ritmo, entoación e volume

X X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.14 5º-LGB1.14.2 - Recoñece a validez da lingua
galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.

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

X X X CCL 
CCEC 
CSC

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

LG-B2.1

5º-LGB2.1.1 - Comprende a información 
relevante de textos procedentes dos medios 
de comunicación social ou propios de 
situacións cotiás.

Comprende a información relevante de textos procedentes 
dos medios de comunicación social ou propios de situacións
cotiás

X X X
CCL 
CD 
CSC

LG-B2.1 5º-LGB2.1.2 - Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto (narrativo, descritivo e
expositivo).

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

X X X CCL

LG-B2.1

5º-LGB2.1.3 - Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto sinxelo, 
deducindo o significado de palabras e 
expresións polo contexto.

Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto X X X
CCL 
CAA 

CSIEE

LG-B2.2

5º-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.

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

X X X

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
CMCT

LG-B2.3
5º-LGB2.3.1 - Realiza o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo.

Realiza o subliñado das ideas principais dun texto X X X
CCL
CAA

LG-B2.3
5º-LGB2.3.2 - Esquematiza as ideas dun 
texto sinxelo, indicando as ideas principais e 
secundarias.

Esquematiza as ideas dun texto sinxelo
X X X

CCL 
CAA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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LG-B2.3
5º-LGB2.3.3 - Realiza o resumo dun texto 
sinxelo.

Realiza o resumo dun texto X X X
CCL 
CAA

LG-B2.7
5º-LGB2.7.3 - Le textos en voz alta con 
ritmo, velocidade e ton da voz adecuados.

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

X X X CCL

LG-B2.8

5º-LGB2.8.2 - Usa a biblioteca de centro con
certa autonomía,para obter datos e 
informacións, e colabora no seu coidado e 
mellora.

Usa a biblioteca de centro con certa autonomía X X X
CCL 
CAA 
CSC

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

LG-B3.1

5º-LGB3.1.1 - Planifica a elaboración do 
texto, antes de comezar a escribir, xerando 
ideas, seleccionando e estruturando a 
información, mediante notas, esquemas ou 
guións.

Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir,
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, 
mediante notas, esquemas ou guións X X X

CCL 
CSIEE 

CAA

LG-B3.1

5º-LGB3.1.2 - Elabora o texto cunha 
estrutura definida, con coherencia e 
cohesionando, de maneira xeral, os 
enunciados.

Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e 
cohesionando, de maneira xeral, os enunciados

X X X
CCL 

CSIEE 
CAA

LG-B3.1

5º-LGB3.1.3 - Utiliza os signos de 
puntuación (punto, coma, punto e coma, 
dous puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación).

Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma,
dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación)

X X X

CCL CAA
CSIEE

LG-B3.1

5º-LGB3.1.4 - Aplica, de maneira xeral, a 
norma lingüística: ortografía, acentuación, 
léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, 
unha linguaxe non sexista.

Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico e morfosintaxe X X X

CCL 
CSC 
CCEC

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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LG-B3.2

5º-LGB3.2.1 - Elabora, en diferentes 
soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e 
correos electrónicos, mensaxes curtas, 
normas, notas e invitacións

Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá 
e académica, imitando modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes curtas, normas, notas e invitacións

X X X
CCL 
CAA 
CD

LG-B3.2

5º-LGB3.2.2 - Redacta textos xornalísticos 
(noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e
(anuncios e carteis), imitando modelos 
publicitarios moi sinxelos.

Redacta textos xornalísticos (noticias, crónicas, reportaxes, 
entrevistas) e (anuncios e carteis), imitando modelos 
publicitarios moi sinxelos

X X X

CCL 
CSC 

CCEC 
CAA

LG-B3.2

5º-LGB3.2.3 - Crea diferentes tipos de textos
(narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) seguindo un guión 
establecido e adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero.

Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) seguindo un guión 
establecido e adaptando a linguaxe ás características de 
cada xénero

X X X
CCL 
CAA

LG-B3.4
5º-LGB3.4.2 - Escribe textos sinxelos de 
carácter creativo.

Escribe textos sinxelos de carácter creativo X X X CCL 
CAA 

CSIEE

LG-B3.7

5º-LGB3.7.1 - Coida a presentación dos 
textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, separación entre parágrafos, 
interliñado? en calquera soporte.

Coida a presentación dos textos seguindo as normas 
básicas de presentación establecidas: marxes, disposición 
no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre 
parágrafos, interliñado

X X X
CCL 
CD 
CAA

Bloque 4: Coñecemento da lingua

LG-B4.1

5º-LGB4.1.1 - Recoñece as diferentes 
categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, 
adxectivo, adverbio, verbo e preposición.

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 
adverbio, verbo e preposición

X X X
CCL
CAA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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LG-B4.1
5º-LGB4.1.2 - Conxuga e usa con corrección
as formas verbais persoais e non persoais 
dos verbos.

Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e 
non persoais dos verbos

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.1 5º-LGB4.1.3 - Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra, diferenciando a 
sílaba tónica das átonas.

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

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.1 5º-LGB4.1.4 - Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, imperativo.

Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: 
declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.1

5º-LGB4.1.5 - Recoñece as oracións 
simples, comprende o seu significado, utiliza 
correctamente a concordancia de xénero e 
número e identifica o verbo e os seus 
complementos: o suxeito, así como os 
complementos do nome.

Recoñece as oracións simples, comprende o seu 
significado, utiliza correctamente a concordancia de xénero 
e número e identifica o verbo 

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.2

5º-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.

Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais X X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.2

5º-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.

Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas 
súas producións escritas

X X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.3 5º-LGB4.3.1 - Emprega con corrección os 
signos de puntuación, facendo unha 
valoración dos resultados.

Emprega con corrección os signos de puntuación X X X CCL

LG-B4.3
5º-LGB4.3.2 - Usa unha sintaxe adecuada 
nas súas producións.

Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións X X X CCL

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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LG-B4.5
5º-LGB4.5.1 - Identifica, en oracións 
sinxelas, o papel semántico do suxeito..

Identifica, en oracións sinxelas, o papel semántico do 
suxeito

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.7

5º-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.

Utiliza o dicionario para buscar unha palabra precisa X X X

CCL 
CAA 
CD

LG-B4.7

5º-LGB4.7.2 - Recoñece e crea palabras 
derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas, identificando e formando familias
de palabras.

Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e 
sufixación) e compostas, identificando e formando familias 
de palabras

X X X

CCL 
CAA

LG-B4.7

5º-LGB4.7.3 - Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, palabras 
polisémicas de uso frecuente, frases feitas, 
siglas e abreviaturas.

Recoñece e usa sinónimos, antónimos X X X

CCL 
CAA

Bloque 5: Educación literaria

LG-B5.2

5º-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.

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

X X X
CCL 

CCEC 
CD

LG-B5.2

5º-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.

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

X X X
CCL 

CCEC 
CD

LG-B5.3 5º-LGB5.3.1 - Identifica as características 
principais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro.

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

X X X CCEC

CURSO 2019-2020
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ÁREA: MATEMÁTICASNIVEL 5º PRIMARIA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

MT-B1.3

5º-MTB1.3.2 - Iniciase na formulación de 
preguntas e na busca de respostas 
apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 
coma na resolución de problemas.

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

X X X
CMCT 
CAA 
CCL

MT-B1.5

5º-MTB1.5.1 - Iníciase na reflexión sobre os 
problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos, valorando as ideas claves, 
aprendendo para situacións futuras 
semellantes.

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

X X X
CMCT 
CAA 

CSIEE

Bloque 2: Números

MT-B2.1

5º-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.

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas).

X X X
CMCT 
CAA 
CCL

MT-B2.2

5º-MTB2.2.1 - Interpreta 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.

Interpreta números en textos numéricos e da vida cotiá 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). X X X

CMCT 
CAA 
CCL

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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MT-B2.2

5º-MTB2.2.2 - Ordena números enteiros, 
decimais e fraccións básicas por 
comparación, representación na recta 
numérica e transformación duns noutros

Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por 
comparación, representación na recta numérica e 
transformación duns noutros cunha marxe do 20%

X CMCT

MT-B2.3
5º-MTB2.3.2 - Redondea números decimais 
á décima, centésima ou milésima máis 
próxima.

Redondea números decimais á décima, centésima ou 
milésima máis próxima cun mínimo de erros.

X CMCT

MT-B2.4 5º-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.

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

X

CMCT 
CCL

MT-B2.5
5º-MTB2.5.1 - Realiza sumas e restas de 
fraccións co mesmo denominador. Calcula o 
produto dunha fracción por un número.

Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador. Calcula o produto dunha fracción por un 
número cun mínimo de erros.

X CMCT

MT-B2.5
5º-MTB2.5.2 - Realiza operacións con 
números decimais.

Realiza operacións con números decimais sen equivocarse 
na mecánica (aínda que con algún erro de cálculo).

X CMCT

MT-B2.6

5º-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.

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.

X X X

CMCT 
CAA

MT-B2.6

5º-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.

Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-
multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o 
valor de posición das súas cifras con máis dun 50% de 
acerto.

X CMCT

MT-B2.6
5º-MTB2.6.3 - Identifica múltiplos e divisores 
empregando as táboas de multiplicar.

Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de 
multiplicar.

X CMCT

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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MT-B2.6
5º-MTB2.6.7 - Descompón números 
decimais atendendo o valor de posición das 
súas cifras.

Descompón números decimais atendendo o valor de 
posición das súas cifras.

X CMCT

MT-B2.7

5º-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), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando 
decisións, valorando as súas consecuencias 
e a conveniencia do seu uso.

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados.

X X X

CMCT 
CAA 
CCL 

CSIEE

Bloque 3: Medida

MT-B3.1

5º-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.

Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; 
elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para 
medir e expresar unha medida.

X X
CMCT 
CCL 
CAA

MT-B3.2

5º-MTB3.2.1 - Suma e resta medidas de 
lonxitude, capacidade, masa e superficie en 
forma simple dando o resultado na unidade 
determinada de antemán.

Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e 
superficie en forma simple dando o resultado na unidade 
determinada de antemán.

X X CMCT

MT-B3.2 5º-MTB3.2.2 - Expresa en forma simple a 
medición da lonxitude, capacidade ou masa 
dada en forma complexa e viceversa.

Expresa en forma simple a medición da lonxitude, 
capacidade ou masa.

X CMCT

CURSO 2019-2020
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ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOSNIVEL 5º PRIMARIA

Criterio de
avaliación Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa

VSC-B1.2
5º-VSCB1.2.2 - Aplica o autocontrol á toma 
de decisión e á resolución de conflitos.

Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de 
conflitos

X X X
CSC 

CSIEE

VSC-B1.2

5º-VSCB1.2.3 - Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e dereitos, á vez 
que respecta os dos e das demais nas 
actividades cooperativas.

Expresa os seus sentimentos e respecta os dos demais X X X
CSC 

CSIEE 
CCL

VSC-B1.3

5º-VSCB1.3.1 - Traballa en equipo valorando
o esforzo individual e colectivo e asumindo 
compromisos para a consecución de 
obxectivos

Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo
e asumindo compromisos para a consecución de obxectivos

X X X
CSC 

CSIEE

VSC-B1.5
5º-VSCB1.5.1 - Identifica, define problemas 
sociais e cívicos e achega solucións 
potencialmente efectivas.

Identifica problemas e ofrece solucións para arranxalos X X X
CSC 

CSIEE

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais

VSC-B2.1

5º-VSCB2.1.1 - Emprega apropiadamente os
elementos da comunicación verbal e non 
verbal, para expresar con coherencia 
opinión, sentimentos e emocións.

Emprega apropiadamente os elementos da comunicación 
verbal e non verbal, para expresar con coherencia opinión, 
sentimentos e emocións

X X X
CCL 
CSA

VSC-B2.2
5º-VSCB2.2.3 - Colabora en proxectos 
grupais escoitando activamente, 
demostrando interese polas outras persoas.

Colabora en proxectos grupais respectando ás outras 
persoas

X X X

CAA 
CSIEE 
CSC 
CCL

Criterio de Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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avaliación

VSC-B2.4
5º-VSCB2.4.1 - Realiza unha defensa 
tranquila e respectuosa das posicións 
persoais.

Defende as súas ideas de xeito respectuoso X X X
CCL 
CSC 

CSIEE

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais

VSC-B3.2
5º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición para 
ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a 
aprendizaxe

X X X
CAA 

CSIEE 
CSC

VSC-B3.3
5º-VSCB3.3.3 - Respecta as normas do 
centro escolar

Respecta as normas do centro escolar X X X CSC

VSC-B3.7
5º-VSCB3.7.1 - Coñece e respecta os 
dereitos e deberes do alumnado.

Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado X X X CSC

VSC-B3.8

5º-VSCB3.8.2 - Expón a importancia de que 
todas as persoas gocen dos dereitos 
básicos: saúde, benestar, alimentación, 
vestido, vivenda e asistencia médica.

Expón a importancia de que todas as persoas gocen dos 
dereitos básicos: saúde, benestar, alimentación, vestido, 
vivenda e asistencia médica

X X X
CSC 
CCL

VSC-B3.9
5º-VSCB3.9.2 - Descobre e axuíza 
criticamente casos próximos de 
desigualdade e discriminación.

Descobre e axuíza criticamente casos próximos de 
desigualdade e discriminación

X X X
CSC 

CSIEE

VSC-B3.10
5º-VSCB3.10.1 - Axuíza criticamente 
actitudes de falta de respecto á igualdade de
oportunidades de homes e mulleres.

Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á 
igualdade de oportunidades de homes e mulleres

X X X
CSC 

CSIEE

VSC-B3.13
5º-VSCB3.13.2 - Investiga criticamente a 
intervención humana no medio ambiente e 
comunica os resultados.

Analiza, explica e expón as causas e consecuencias da 
intervención humana no medio

X X X

CSC 
CAA 

CSIEE 
CMCT

VSC-B3.16
5º-VSCB3.16.2 - Reflexiona sobre o modo 
no que se poderían evitar accidentes de 
tráfico e expón as súas conclusións.

Reflexiona sobre o modo no que se poderían evitar 
accidentes de tráfico e expón as súas conclusións

X X X
CSC 
CCL
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Estarán baseados na análise das producións dos alumnos/as 
aínda que tamén se teña en conta a observación sistemática de cara a levar un 
rexistro na entrega de tarefas e control de participación  e algún cuestionario ou
proba específica  (a través de plataformas on line)

Instrumentos: Utilizaranse para a avaliación escalas de observación, os 
traballos de aplicación e síntese, os resumos , e as producións orais e escritas, 
as resolucións de exercicios e problemas e as investigacións.

Cualificación final

A cualificación final calcularase facendo a media dos dous primeiros trimestres e
valorando positivamente o traballo realizado por cada alumno/a tendo en conta 
a súa realidade particular a partir do decreto do estado de alarma.
De ningún xeito as actividades realizadas durante este período repercutirán 
negativamente de cara a cualificación final.

Proba
extraordinaria de

setembro 
En  Educación Primaria non se contempla dita proba

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
As materias pendentes doutros anos daranse como superadas ao superar as do 
curso actual.

Criterios de cualificación:
Teranse en conta a realización de actividades de reforzo propostas e a situación 
particular do alumnado.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Estará baseado na observación e nas actividades realizadas todo ao longo do 
curso 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

As actividades que se propoñan serán variadas: unhas de carácter xeral e outras 
más específicas para dar resposta ás necesidades do noso alumnado.
Entre as de carácter xeral destacamos visionado de vídeos explicativos, exercicios
de lectura, comprensión lectora, de expresión escrita, cálculo e resolución de 
problemas (aquí entraría a parte de recuperación, repaso e reforzo) e as máis 
específicas como ampliación dalgún contido en particular (sempre apoiadas con 
vídeos explicativos).
Nos casos de alumnado NEAE, o Departamento de Orientación en colaboración 
coas titorías,  deseñou un plan de traballo con actividades personalizadas para 
cada un así como un horario de atención por videoconferencia.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

Destacar que todos os alumnos dispoñen de certa conectividade ( a maioría a 
través de teléfonos móbiles) , de aí que as actividades que se propoñen se aloxen



conectividade):

na páxina web do centro e nos blogs de aula e se envíe notificación destas por 
Abalar. En certos casos puntuais, esta notificación envíase a través doutras 
aplicacións telefónicas (whattsapp).
O intercambio de información co alumnado realízase maiormente a través de 
correo electrónico (entrega de traballos e correccións individuais) e  nalgún caso 
concreto través do  teléfono móbil.
Cando o alumno/a ten algunha dúbida que non se pode solventar a través do 
correo electrónico (ben sexa debido á natureza da tarefa ou pola non 
dispoñibilidade de  recursos ou coñecementos tecnolóxicos), utilízase a chamada
telefónica para intentar solventar a situación.
Asemade, no blog de alula inténtase poñer algunha actividade interactiva con 
opción de retoalimentación onde o alumnado pode comprobar as súas respostas
e progresos, fomentando así o uso das TICS e potenciando a competencia dixital 
e a de aprender a aprender.

Materiais e recursos Libros de texto, web, blogs, videotitoriais, recursos online , móbil, 
tablets,ordenador...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Web do centro, Abalar Móbil, teléfono e correo electrónico

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro con notificación e difusión 
entre as familias

                                                                               Carnota, a 7 de maio de 2020

       

         Titora 5º A                                                                                     Titora   5ºB

Asdo: Genoveva Tajes Blanco                                                    Asdo: María Novo Cutrín         
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