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LINGUA CASTELÁ E GALEGA, 

MATEMÁTICAS, CIENCIAS 

NATURAIS, CIENCIAS SOCIAIS 
 

 

1.-MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR O CURSO 

 

• ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1. Ler, escribir e ordenar, utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de números 

(naturais,  fraccións e decimais ata as centésimas). 

2. Realización de operacións e cálculos numéricos sinxelos mediante diferentes procedementos, 

incluído o cálculo mental, que fagan referencia implícita ás propiedades das operacións, en 

situacións de resolución de problemas. 

3. Descompoñer de forma aditiva números menores de un millón, atendendo o valor de 

posición das súas cifras. 

4. Operar cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

5. Identificar múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar. 

6. Realizar sumas e restas de fraccións co mesmo denominador e calcular o produto dunha 

fracción por un número. 

7. Realizar operacións sinxelas con números decimais. 

8. Descompoñer números decimais atendendo ao valor de posición das súas cifras. 

9. Sumar e restar medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple dando o resultado 

na unidade determinada de antemán. 

10. Comparar e ordenar medidas dunha mesma magnitude. 

11. Trazar unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe. 
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12. Calcular o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo. 

13. Aplicar de forma intuitiva ás situacións familiares as medidas de centralización: a media 

aritmética, a moda e o rango. 

14. Realizar e interpretar gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con 

datos obtidos de situacións moi próximas. 

 

• ÁREA DE LINGUAS 

1. Ler textos en voz alta con fluidez e precisión. 

2. Elaborar un texto cunha estrutura clara e coherente. 

3. Comprender o significado dun texto oral ou escrito , distinguindo, de maneira xeral, a 

información máis salientable. 

4. Identificar a lingua galega oral e escrita con calquera contexto profesional: sanidade, 

educación, medios de comunicación... 

5. Expresarse cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo,  entoación e volume. 

6. Utilizar os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación). 

7. Identificar as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo). 

8. Realizar o resumo dun texto sinxelo. 

9. Diferenciar as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

10. Aplicar xeralmente as normas de acentuación xerais. 

11. Recoñecer as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, 

adxectivo e verbo. 

12. Identificar e clasificar os diferentes tipos de enunciado: afirmativo, interrogativo, 

exclamativo, imperativo. 

13. Recoñecer e usar sinónimos, antónimos e palabras polisémicas de uso frecuente. 

14. Identificar as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e 

teatro. 

15. Distinguir algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. 
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• ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

 

1. Buscar 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. 

2. Realizar as tarefas encomendadas e presentar os traballos de maneira ordenada, clara e 

limpa. 

3. Describir como é e de que forma se orixinou o Universo e explicar os seus principais 

compoñentes, identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa. 

4. Definir e representar o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e os polos 

xeográficos, asociar as estacións do ano ao seu efecto combinado e calcula os fusos horarios. 

5. Definir clima, nomear os seus elementos e identificar os factores que o determinan en 

España. 

6. Explicar que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do planeta e describir 

as súas características principais. 

7. Describir e sinalar nun mapa os tipos de climas de España. 

8. Identificar, respectar e valorar os principios democráticos máis importantes establecidos na 

Constitución e explica a importancia que a Constitución ten para o funcionamento do Estado 

español. 

9. Definir demografía e poboación, comprender os principais conceptos demográficos e os 

principais factores que afectan á poboación. 

10. Interpretar unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación. 

11. Identificar a idea de idade da historia e datar a Idade Media e Moderna, asociándoas aos 

feitos que marcan os seus inicios e finais. 

12. Situar nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da Idade Media e Idade 

Moderna en España. 
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• CIENCIAS NATURAIS 

1. Buscar información relevante, elaborar informes e comunicar os resultados en diferentes 

soportes. 

2. Efectuar pescudas guiadas de información na rede. 

3. Manifestar autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ter iniciativa na 

toma de decisións. 

4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións. 

5. Identificar as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo , locomotor, 

circulatorio e excretor e explicar as principais funcións. 

6. Identificar algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e as causas de 

extinción de especies e explicar algunhas actuacións para o seu coidado. 

7. Clasificar aos seres vivos e nomear as principais características atendendo aos seus reinos. 

8. Coñecer e clasificar materiais segundo as súas propiedades. 

9. Describir a diferenza entre masa e volume. 

10. Identificar e explicar as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables. 

11. Observar e identificar os elementos dun circuíto eléctrico e construír un. 

12. Observar, identificar e explicar algúns efectos da electricidade na vida cotiá. 

13. Coñecer algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade. 

 

2.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

− Grao de motivación dos alumnos/as. 

− Adaptación das actividades ao tempo da clase. 

− Participación dos alumnos/as nas actividades. 

− Rexistros diarios de comportamento, actitude e incidencias. 

− A observación sistemática do alumnado/a. 

− Diarios de clase, anecdotarios, debates, saídas ao entorno… 

− Revisión de tarefas. 

− Participación. 

− Traballos.  
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− Probas específicas de tipo variado (orais ou escritas ). 

− Asimesmo, avaliarase tamén a capacidade de alumnos e alumnas de analizar criticamente, 

diferenciando información de opinión, que xurda  en situacións de debate e diálogos 

contextualizados.  

 

3.- PORCENTAXES PARA A AVALIACIÓN 

Q
U

IN
TO

 C
U

R
SO

 

Probas orais /escritas: 

• Tipo Test ou outros valorados segundo a proba. 

• Preguntas orais dos contidos recentemente explicados. 

• Expresión escrita ou oral en actividades grupais ou individuais. 

• Lecturas orais en voz alta  e comprensións dos textos. 

70% 

Os cadernos: 

• Que serán valorados segundo os seguintes criterios de: orde, limpeza, 

estruturación dos contidos, e actitude (xa entregados ao alumnado para o seu 

coñecemento). 

• Realizar as tarefas ou deberes pendentes. 

10% 

Coidado do material  10% 

Conduta e actitude positiva  10% 
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LINGUA INGLESA 

 

Gramática :  

− Where are you from? Where is he/she from? What’s your favorite … ? His/Her favorite … is … What 
do you like? What does he/she like? It’s on (March) (31st).  

− Adverbios de frecuencia. 
− Presente en interrogativa, afirmativa e negativa. La “s” terceras personas.  
− Presente continuo en afirmativa interrogativa e negativa. 
− Comparativo 
− Pasado do verbo to be en afirmativa 
− There is there are en afirmativa, negativa e interrogativa. 

− Presente nas terceiras persoas en afirmativa , interrogativa e negativa. 
− Pasado de verbos regulares en afirmativa. 

Vocabulario: (alo menos cinco palabras) sobre os tópicos: 

− Países. 
− Números ordinais nas datas 
− Novas tecnoloxías. 

− Deportes.  
− Animais.  
− Profesións. Gramática: pasado do verbo to be en afirmativa 
− Tempo libre 
− Froitas e verduras. 

− Roupa.  

 

A avaliación será continua, e en cada trimestre realizarase varias probas escritas e orais. Ao finalizar o 
mesmo teranse en conta as distintas probas realizadas e os outros procedementos de avaliación aplicados, 
tendo en conta os seguintes criterios de cualificación: 

• Probas oral de fin de trimestre,50% (25% a proba de listening, 25% a proba de speaking) 
• Proba escrita de fin de trimestre 40% (20% reading comprenhension,20% writing) 
• Cualificación do traballo persoal realizado en clase. (10%)  

Para calcular a nota final do trimestre faranse a nota media entre a nota da proba fin de trimestre e as 
outras probas, realizadas ao longo do trimestre que serán:  
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Proba final de unidade  

Presentación oral e escrito do proxecto da unidade .Presentación oral 50%,presentación escrita 50% 

 
En caso de confinamento en algún momento do curso, terase en conta os resultados obtidos ata ese 

momento. No caso de ter que facer mais probas tanto as de final de unidade como a proba final de 

trimestre, calificarase do seguinte xeito: 

− Exame escrito vía telemática 40% 

− Exame oral de listening, vía telemática 40% 

− Traballo actitude motivación 20% 

Para o calculo da nota do trimestre, farase a media entre tódalas acadadas durante o mesmo. 

Os criterios cuantificadores da avaliación en caso de confinamento serían: 

-Igual que os anteriores en caso de que se poida realizar a proba de speaking vía telemática. De non ser así, 
serían os seguintes : 

-Escrito 40% 

-Listening 40% 

-traballo, esforzo, interese 20% 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 
1.- MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

Os presentes mínimos esixibles reflicten o espírito da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para 

a mellora da calidade educativa, e a súa concreción mediante a  Orde do 23 de novembro de 2007 

pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 

de 30 de novembro de 2007). 

 
Os mínimos esixibles para a educación artística (plástica) de 4º de primaria son: 

 

Mínimos esixibles para a educación artístico plástica de 5º 

1.  Amosar respecto pola área e polos diferentes tipos de expresión plástica. 
2.  Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa plástica e o seu produto final. 
3.  Elaboración dun guión de animación: viñetas, diálogos, textos e formato 
4.  Reprodución do rostro humano en cuadrícula e observando proporción entre ambos os dous 

debuxos. 
5.  Reprodución  básica do esquema corporal  
6.  Experimentación das técnicas mixtas (rotulador e papeis de cores ou outros) para a creación 

dunha paisaxe  
7.  Trazado do eixe de simetría en elementos propios do traballo e obras de artesáns. 
8.  Realizar planos, mapas e carteis, individualmente e en grupo; manexando as ferramentas básicas 

do debuxo xeométrico. 
9.  Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as ceras. 
10.  Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico. 
11.  Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, escuadro, cartabón, 

semicírculo etc.) 
12.  Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 graos utilizando as ferramentas básicas 
13.  Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando conceptos básicos de 

composición, equilibrio e proporción. 
14.  Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula e as ferramentas básicas. 
15.  Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións establecidas. 
16.  Usar léxico sinxelo e adecuado para comentar obras plásticas propias e alleas. 
17.  Identificar diferentes formas de representación do espazo e as formas. 
18.  Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo e social. 
19.  Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. 
20.  Manexar de maneira básica os diferentes materiais e recursos empregados 
21.  Utilizar os coñecementos e as experiencias previas e aplicalos na área 
22.  Ser capaz de planificar e executar o proxecto encomendado. 
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23.  Valorar de forma respectuosa e construtiva diferentes manifestacións artísticas. 

24.  Uso do compás para o trazado de círculos, trazado das liñas rectas 

25.  Entregar segundo a data límite establecida o proxecto/ traballo estudiado elaborado polo 
alumno/a. 

 

2.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

 

Instrumentos utilizados para tal fin: 
 

• Proceso e resultado dos diferentes proxectos 

• Grella de datos para o seguimento de cada alumno a partir das diferentes tarefas 

• Observación directa e sistemática do alumnado 

• Seguimento dos traballos realizados 

• Comprobación da participación nas actividades 

• Entrevistas ou diálogos directos cos alumnos, en xeral ou de forma particular 

• Revisión dos proxectos e avaliación da evolución e progreso no seu desenvolvemento 

• Rexistro dos datos 

• Entrevista 

• Escala de simulacións 

• Escala de participación 

• Fichas 

• Traballo na pizarra dixital interactiva 

• Xogos verbais e non verbais 

• Preguntas directas 

• Os boletíns trimestrais 
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3.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de cualificación 

 
Participación  

en clase e entrega das 
tarefas, elaboradas polo 

alumnado 

 
Esforzo nas diferentes tarefas 

e proxectos 

 
Técnica e orixinalidade nos 

diferentes proxectos 

 

 
Nota final 

 
5 puntos 
proxectos 

 
3 puntos 

Interese e esforzo nas 
diferentes tarefas e proxectos 

 
2 puntos 

mellora na técnica e 
orixinalidade nos diferentes 

proxectos 
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EDUCACIÓN MUSICAL 
 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

− Actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros e compañeiras. 

− Interese e actitude participativa nas actividades musicais e de movemento.. 

− Esforzo nas actividades propostas. 

− Coidado e respecto do material musical e o mobiliario da aula. 

− Colaboración cos compañeiros e compañeiras. 

− Participación activa nas actividades vocais, instrumentais e de movemento. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

EXECUCIÓN: 

 

VOCAL 

INSTRUMENTAL 

MOVEMENTO E DANZA 

AUDICIÓNS 

ACTITUDES: 

 

ESFORZO 

ATENCIÓN 

RESPECTO 

COLABORACIÓN 

INTERESE 

 

LIBRETA , FICHAS, 

PROBAS ESCRITAS E ORAIS: 

 

COIDADO. 

LIMPEZA. 

ORDEN 

40% 40% 20% 

 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 

− Observación diaria. 

− Interpretacións vocais. 

− Práctica instrumental, individual e colectiva. 

− Audicións individuais e colectivas. 

− Execución de danzas. 

− Probas escritas e orais. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

− Mostrar unha actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros/as. 

− Amosar interese e ganas de participar. 

− Manifestar unha actitude de esforzo nas actividades. 

− Executar axeitadamente as tarefas propostas en función das súas posibilidades. 

− Adoptar hábitos de hixiene tras a práctica de actividades físicas: Traer bolsa de aseo e usala. 

− Colaborar cos compañeiros en representacións grupais o por parellas. 

− Desinhibirse e superar o medo ó ridículo nas actividades propostas. 

− Traer indumentaria axeitada: chandal e zapatillas deportivas. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Calidade 

da 

EXECUCIÓN 

MOTRIZ 

ACTITUDES 

Atención 

Respecto 

Interese 

Esforzo 

Colaboración 

HIXIENE 

e 

VESTIMENTA 

40% 40% 20% 

 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

• Rexistros diarios de comportamento, actitude e incidencias. 

• Probas de aptitude física ao final das unidades didácticas (equilibrio, coordinación, axilidade, 

ritmo, velocidade…). 

 

 


