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LINGUA CASTELÁ E GALEGA, 

MATEMÁTICAS, CIENCIAS 

NATURAIS, CIENCIAS SOCIAIS 
 1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

Ao final do curso, e como consecuencia do proceso de avaliación, tomaranse a decisión se 

promociona ao seguinte curso. A decisión de promoción de curso a adoptará o equipo de 

profesores e profesoras que imparten docencia ao grupo de alumnos e alumnas no 6º curso, e 

deberá ter en especial consideración a información e o criterio da titora.  

O alumnado acadará a promoción ao nivel educativo seguinte sempre que alcanzase o 

desenvolvemento correspondente das competencias básicas e un axeitado grao de madurez.  

Accederase tamén ao seguinte nivel cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo 

para seguir satisfactoriamente ao novo nivel. O alumno deberá acadar os mínimos esixibles.  

 

• ÁREA DE MATEMÁTICAS 

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

(naturais, enteiros, fraccións e decimais ata as centésimas).  

2. Realización de operacións e cálculos numéricos sinxelos mediante diferentes 

procedementos, incluída o cálculo mental, que fagan referencia implícita ás propiedades das 

operacións, en situacións de resolución de problemas.  

3. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, perímetro e 

superficie para describir e comprender situacións da vida cotiá.  

4. Interpretar unha representación espacial (esbozo dun itinerario, plano de casas e 

maquetas) realizada a partir dun sistema de referencia e de obxectos ou situacións 

familiares.  

5. Nun contexto de resolución de problemas sinxelos, anticipar unha solución razoable e 

buscar os procedementos matemáticos máis axeitados para abordar o proceso de 
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resolución. Valorar as diferentes estratexias e perseverar na busca de datos e solucións 

precisas, tanto na formulación coma na resolución dun problema. Expresar de forma 

ordenada e clara, oralmente e por escrito, o proceso seguido na resolución de problemas.  

6. Iniciar a divisibilidade. Prioridades e uso de paréntesis.  

7. Iniciar a potenciación. Identificar partes dunha potencia e cálculo.  

8. Iniciar no paso de magnitudes e a súa medida: lonxitude, capacidade, peso, tempo, 

superficie, volume, amplitude angular y valor monetario. Coñecemento das unidades del 

Sistema Métrico Decimal e as equivalencias. Puntos de referencia e estimación.  

9. Coñecer as relacións entre as unidades de medida de capacidade e de volume, as 

relaciones entre as unidades de medida agrarias e de superficie. Coñecer os instrumentos de 

medida e precisión dunha medición. Aproximación e/o encadre.  

10. Coñecer as figuras planas: elementos e propiedades. Clasificación. Figuras con simetría 

axial e/o rotacional. Iniciación ao cálculo de perímetros e de áreas dunha figura xeométrica.  

11. Iniciar no cálculo de porcentaxes e usa a regra de tres, aplicándoa a problemas da vida 

real.  

 

• ÁREA DE LINGUAS 

1. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía con fluidez e precisión, atendendo á 

dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade.  

2. Comprender as ideas principias , secundarias e o sentido literal nun texto oral, buscar 

información concreta e interpretar métaforas, personificación, ironías.  

3. Producir textos de diferente tipoloxia: descrición, teatro, entrevista, cómic, poesía, 

conto…  

4. Participar activamente na aula: conversacións, exposicións, traballos en equipo, 

respectando as quendas de palabra e a opinión dos seus compañeiros.  

5. Realizar resumos, esquemas e subliñado de ideas nun texto.  

6. Elabora textos cunha estrutura clara, con coherencia, cohesión, respetando as regras de 

puntuación, ortográficas e de acentuación.  

7. Usar unha sintaxe adecuada e respectar as normas morfosintácticas.  

9. Recoñecer e distinguir as características dos diferentes xéneros literarios.  
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10. Usar axeitadamente e recoñecer as formas persoais e non persoais do verbo nas súas 

tres conxugacións.  

 

• ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

1. Busca en diferentes soportes, selecciona e organiza a información obtendo conclusións, 

expresandoas de maneira oral ou escrita.  

2. Identifica os principais órganos.  

3. Identifica os aparellos que interveñen nas función vitais.  

4. Observa, investiga e explica os ecosistemas, hábitats e relación entre os seres vivos.  

5. Identifica e explica as caracterísiticas das diferentes formas de enerxía así como os riscos e 

beneficios das enerxías renovables.  

6. Explica cambios no movemento, forma e no estado dos corpos e os efectos do calor 

nalgún mineral.  

7. Identifica e coñece os diferentes tipos de máquinas, os seus componentes e as súas 

utilidades.  

8. Identifica os elementos que compoñen un circuito eléctrico. 

 

• ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

1. Buscar información en diferentes soportes, analizar a información manexando táboas, 

gráficos, esquemas e resumos, adquirindo un vocabulario axeitado aos temas tratados.  

2. Clasificar diferentes tipos de mapas.  

3. Definir clima e nomear os seus elementos.  

4. Definir paisaxe e identificar os seus elementos.  

5. Recoñecer no mapa o relevo e os rios máis importantes de Europa.  

6. Explicar as causas e consecuencias do cambio climático.  

7. Localizar no mapa os membros da Unión Europea.  

8. Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos.  
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9. Explicar o proceso da evolución da poboación en España.  

10. Identificar os tres sectores de actividades económicas.  

11. Identificar diferentes tipos de empresas e describir diversas formas de organización 

empresarial.  

12. Definir as diferentes etapas da historia, coñecendo os feitos máis representativos.  

 

 

2.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

- Grao de motivación dos alumnos/as.  

- Adaptación das actividades ó 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.  

- Probas específicas de tipo variado (orais ou escritas ).  

- Así mesmo, avaliarase tamén a capacidade de alumnos e alumnas de analizar criticamente 

diferenciando información de opinión que xurdan en situacións de debate e diálogos 

contextualizados. 
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3.-PORCENTAXES PARA A AVALIACIÓN  

PROBAS ORAIS/ESCRITAS: 70%  

-Tipo test ou outras valoradas segundo a proba.  

-Expresión escrita ou oral en actividades individuais/grupais.  

CADERNOS: 10%  

-Presentación, orde e limpeza.  

EXERCICIOS: 10%  

-Realizados online ou no caderno ao longo de cada trimestre.  

CONDUTA: 10%  

A valoración do traballo diario e da actitude farase tendo en conta as anotacións realizadas no 

diario de clase do mestre, no rexistro anecdótico, nas listas de control ou nas escalas de 

observación. 
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• ÁREA DE LINGUA INGLESA 

Vocabulario:( a lo menos cinco palabras de cada tópico) : 

• Tempo libre 

• Xeografía 

• Receitas e comida 

• lugares na cidade 

• Inventos 

Gramática: 

- Terceira persoas de presente en afirmativa negativa e interrogativa 

- Like+verbo+ing 

- There is there are en afirmativa ,interrogativa e negativa. Some e any. 

- Pasado de los verbos regulares en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Pasado de cinco verbos irregulares en afirmativa. 

- Futuro inmediato en afirmativa. 

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% la proba de listening,25% la 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:  

 

Proba final de unidade 

Presentación oral e escrito do proxecto da unidade .Presentación oral 50%,presentación escrita 50% 
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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.  Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón do 

cómic. 
6.  Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques de imaxes dixitais (copiar, 

pegar; modificar tamaño, cor, brillo, contraste etc.) que serven para a ilustración de textos. 
7.  Reprodución  básica do esquema corporal  
8.  Experimentación das técnicas mixtas (rotulador e papeis de cores ou outros) para a creación 

dunha paisaxe  
9.  Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións. 
10.  Elabora e prepara documentos propios da comunicación artística (carteis, guías ou programas). 
11.  Trazado do eixe de simetría en elementos propios do traballo e obras de artesáns. 
12.  Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, tamaños e cores 

axeitadas (paisaxe, bodegón etc.). 
13.  Calcula graficamente a mediatriz dun segmento utilizando a regra e o compás. 
14.  Divide a circunferencia en dúas, tres, catro e seis partes iguais, utilizando o material propio do 

debuxo técnico. 
15.  Suma e resta ángulos de 90, 60, 45 e 30 graos utilizando o escuadro e o cartabón. 
16.  Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón. 
17.  Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo ou pola docente. 
18.  Traza círculos co compás coñecendo o raio 
19.  Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as ceras. 
20.  Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico. 
21.  Suma e resta ángulos de 90, 60, 45 e 30 graos utilizando o escuadro e o cartabón. 
22.  Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, escuadro, cartabón, 
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semicírculo etc.) 
23.  Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 graos utilizando as ferramentas básicas 
24.  Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando conceptos básicos de 

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

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

36.  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 
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− Fichas 

− Traballo na pizarra dixital interactiva 

− Xogos verbais e non verbais 

− Preguntas directas 

− Os boletíns trimestrais 

 

 
 
 
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…). 

 


