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CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA
MILAGROSA
CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
CIENCIAS DA NATUREZA
Criterios de avaliación
B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización
das función vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións
fundamentais entre eles.

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das
funcións vitais do corpo humano.

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización
das funcións vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións
fundamentais entre eles.

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

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos,
aparellos e sistemas. Identificar as principais características e funcións

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos,
órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais características e funcións de
cada un deles.

CMCCT, CCL

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo
ás súas características e tipos.

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.

CMCT

B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno
mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas
fontes de información e presentando os resultados en diferentes soportes,
mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara
aos seres vivos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave
CMCCT

MCCT

CMCCT , CCL
CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e
compoñentes dun ecosistema.

B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno
mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas
fontes de información e presentando os resultados en diferentes soportes,
mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara
aos seres vivos.

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.

B4.3. Identificar e explicar as características das fontes de enerxía
renovables e non renovables e a súa influencia no desenvolvemento
sostible.

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non
renovables e argumenta sobre as accións necesarias para o desenvolvemento
enerxético, sostible e equitativo.

CMCCT, CSC
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CIENCIAS SOCIAIS
Criterios de avaliación
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.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

CSB1.3.1. Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de
ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais.

CSC

B2.1. Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus
principais compoñentes.

CSB2.1.1. Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os
seus principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite,
asteroide e cometa.

CMCCT, CCL

B2.2. Describir as características principais do Sistema Solar identificando
diferentes tipos de astros e as súas características.

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

CMCCT, CCL

B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as
súas características, movementos, consecuencias e calcular os fusos
horarios.

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.

CMCCT, CCL, CAA

B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as
súas características, movementos, consecuencias e calcular os fusos
horarios.

CSB2.3.2. Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e como
unidades para medir o tempo.

B2.4. Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios,
interpretando a súa escala e signos convencionais.

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.

CMCCT, CAA

B2.6. Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de
España identificando algunhas das súas características básicas.

CSB2.6.2. Describe e sinala 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

B3.2. Identificar as institucións políticas que se derivan da Constitución.
Funcións e organización.

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

CCL, CSC

B3.3. Describir a organización territorial do Estado español así como os
órganos de goberno.

CSB3.3.1. Explica a organización 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.

CCL, CSC

B3.5. Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e os
factores xeográficos, sociais, económicos ou culturais que inciden nos
datos de poboación.

CSB3 5.2. Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no
estudo da poboación.

B3.7. Describir os movementos migratorios da poboación galega e de
España explicando o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de

CSB3.7.2. Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación

CCL, CAA, CMCCT
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emigrantes ao noso país e identificar os problemas actuais da poboación
española.

española: migracións, envellecemento, etc.

B4.4. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e e
acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais máis relevantes da
historia de España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución.

CSB4.4.1. Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da
Idade Media e Idade Moderna en España.

B4.4. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e
acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais máis relevantes da
historia de España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución.

CSB4.4.6. Explica as características da Idade Moderna e certos acontecementos
que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia neste período de
tempo (Monarquía dos Austrias, s. XVI-XVII. Os Borbóns, s. XVIII).

CMCCT, CSC, CCEC

CSC, CCL, CCEC

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA – LINGUA GALEGA E LITERATURA
Criterios de avaliación
B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e
entoación adecuada.

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

CCL, CAA

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

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

CCL, CAA

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

LCB2.2.1. Utiliza o título e as ilustracións para activar coñecementos previos sobre
o tema, axudándose deles para acceder máis doadamente ao contido dun texto.

CCL, CAA

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

LCB2.2.3. Identifica as palabras clave dun texto.

B2.4. Utilizar diferentes fontes e soportes para seleccionar e recoller
información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais.

LCB2.4.3. Identifica o argumento de lecturas realizadas dando conta dalgunhas
referencias bibliográficas: autor ou autora, xénero.

CCL, CAA

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a
procura e tratamento guiado da información.

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e
tratamento guiado da información.

CCL, CD, CAA
CCL, CD, CAA

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións
comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e
coidando a caligrafía, a orde e a presentación.

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...

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións
comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e
coidando a caligrafía, a orde e a presentación.

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

LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de textos adecuando a
linguaxe ás características do xénero.

CCL, CCA, CSIEE

CCL

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

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.

LCB3.3.5. Amosa na evolución dos seus escritos interese e esforzo por escribir
correctamente de forma persoal.

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.

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.

LCB4.1.2. 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.

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do
uso da lingua.

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras
derivadas.

CCL, CAA, CSIEE

CCL

CCL

CCL

MATEMÁTICAS
Criterios de avaliación
B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en
situacións da vida cotiá.

Estándares de aprendizaxe
MTB2.2.2. Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por
comparación, representación na recta numérica e transformación duns 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.

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes
procedementos, incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás

Competencias Clave
CMCT
CMCT

MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal.
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propiedades das operación, en situación de resolución de problemas.
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 segundo a natureza do cálculo que se
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 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.

CMCT

MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais.
CMCT
MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun número dado.

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.

CMCT
MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100.

B3.2. Operar con diferentes medidas.

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

CMCT

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

B3.4. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas
angulares.

MTB3.4.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionais.

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade,
simetría, xeometría, perímetro e superficie para describir e comprender
situacións da vida cotiá.

MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos,
adxacentes, opostos polo vértice…

CMCT
CMCT

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade,
simetría, xeometría, perímetro e superficie para describir e comprender
situacións da vida cotiá.

CMCT
MTB4.1.2. Traza unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe.

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade,
simetría, xeometría, perímetro e superficie para describir e comprender
situacións da vida cotiá.

MTB4.2.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a
realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións
da vida diaria.

CMCT, CAA

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de
datos relativos ao contorno inmediato.

MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras,
poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.

CMCT,CAA
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Criterios de avaliación
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.
B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto.
B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
básicos nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
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.
B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de comunicación.
B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos
e de uso diario.

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 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.
B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e
interrogacións.
B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), así como
os símbolos frecuentes.

Estándares de aprendizaxe
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,
procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.
PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións
coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) sobre temas
do seu interese, expresados con claridade e que conten con apoio visual en soporte
papel ou dixital.
PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que
participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de
comunicación e da Internet.
PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.

Competencias Clave
CCL

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.
PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás
habituais.
PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.

CCL

PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións do seus compañeiros/as.

CCL, CSC

PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento
enriquecedor.
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.
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

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

CCL, CAA

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

CCL, CAA

PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos
textos escritos.
PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e
presentación dos textos escritos.

CCL, CSIEE
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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.
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
produción de textos escritos.
B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades
preelaboradas polo persoal docente, realizar sinxelas presentacións e
transmitir información.
B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para
escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao
falar, cunha ortografía aceptable.
B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura.
B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como
respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.
B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais
ou simuladas en contextos menos dirixidos.
B5.4. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física,
afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.
B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e
negativa, 1ª e 3ª persoa…
B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer…
B5.7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos.
B5.8. Describirse fisicamente, achegando información complementaria, a si
mesmo/a ou a outra persoa.
B5.9. Expresa e comprende indicacións e ordes.
B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar
as funcións comunicativas propias do seu nivel.
B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados
asociados.

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

CCL

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura
gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas.

CCL

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e
presentacións e transmitir información escrita.

CCL,CD, CSC

PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a
elaboración de textos.
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, CAA

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua
estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e compáraos cos propios, amosando
unha actitude de apertura cara ao diferente.
PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.

CCL, CAA, CSC

PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, respecta
as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo.
PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

CCL, CSC

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de
aprendizaxe en distintos contextos.
PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a
afirmación e a negación…
B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer…

CCL,CAA, CSC

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas
ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras.
PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións… de si
mesmo/a e doutra persoa.
PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan
información.
PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas
interaccións dentro e fóra da aula.

CCL, CAA
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B5.13. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas
e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.
B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela.
B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados
coas súas experiencias.
B5.16. Comparar 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 (horarios, hábitos, festividades…).

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

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, CAA

PLEB5.16. Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na súa
contorna máis próxima.

CCL, CSC

PLEB5.17. Valorar as linguas como instrumento de comunicación, para aprender e
acercarse a outras culturas.

CCL, CSC

B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da súa
contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos.
EDUCACIÓN FÍSICA
Criterios de avaliación
B1.1. Opinar coherentemente con actitude crítica, tanto desde a
perspectiva de participante como de espectador ou espectadora, ante as
posibles situación conflitivas xurdidas, participando en debates, e
aceptando as opinións dos e das

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.

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e
das demais, mostrando unha actitude reflexiva e crítica.
B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e

Estándares de aprendizaxe
EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.
EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun
xogo practicado na clase e o seu desenvolvemento.
EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.
EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se
producen na práctica ou nos espectáculos deportivos.
EFB1.1.5. Demostra un nivel de auto confianza axeitada ás súas capacidades.
EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a competencia motriz.
EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo
problemas motores con espontaneidade e creatividade.
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.
EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das
competicións con deportividade.
EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos
habituais e non habituais.
EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de
competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.
EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que
comportan as aprendizaxes de novas habilidades.
EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos de contornos e
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condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de
forma eficaz.

de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas axustándose a parámetros
espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural.

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.
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.
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.
EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos 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.
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.
EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos non
habituais, adaptando as habilidades motrices á diversidade e incerteza procedente
da contorno e ás súas posibilidades.

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.

B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades artístico-expresivas.

EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa
nas actividades expresivas.
EFB4.2.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
para a mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades artísticoexpresivas.
EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas.

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.

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física
(horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).

CMCCT, CSC, CAA

CSC, CAA, CCL,
CSIEE, CMCT

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os
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prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol,
tabaco e outras substancias..
EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da
actividade física, recoñecendo a súa importancia para saúde.
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática.
B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e
dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das
capacidades físicas orientadas á saúde.

CAA, CMCCT, CSC,
CSIEE

EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades
de esforzo.
EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da
actividade.
EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as
accións preventivas e os primeiros auxilios básicos.

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación
e as medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física.

EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as
accións preventivas e os primeiros auxilios básicos.

CCL, CAA, CSC,
CMCCT

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades
físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver
as situacións motrices, actuando de forma individual, coordinada e
cooperativa e desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e
actividades

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica
individual e colectiva en diferentes situacións motrices.

CAA, CSIEE, CSC

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

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, características entre xogos populares, deportes
colectivos, deportes individuais e actividades na natureza.

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un
obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais.
CCL, CCEE, CAA, CSC

EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes
tradicionais de Galicia.
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando
principios e regras destes.
B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas.

EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa
nos exercicios.

CMCCT, CCL, CSC,
CAA

EFB6.3.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
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para a mellora das habilidades motrices.
EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de
cooperación e de oposición.
EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos
que sobre o aparello locomotor se desenvolven na área de Ciencias da natureza.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA E MUSICAL)
Criterios de avaliación
B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas,
formas e colores; comprobando as posibilidades que achegan para a
creación artística.
B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar
documentos de información e comunicación (carteis, guías, folletos etc.)
B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, individualmente e en grupo;
manexando as ferramentas básicas do debuxo xeométrico.
B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes
materiais.
B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións valéndose
dos elementos que configuran a linguaxe visual.
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.
B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta

B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico.

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

Estándares de aprendizaxe
EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas
sobre diferentes soportes.

Competencias Clave
CCEC

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensaciónsbásicas,
utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades.
EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas,
colaborando sempre que se trate dun traballo en grupo
EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na
composición.
EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais.

CCEC,CSIEE, CCL

EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións,
proporcións, cores e tamaños axeitados.
EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados.

CCEC, CAA

EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos.

CCEC, CSC

EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e
indicacións establecidas.
EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta
realización dos exercicios e actividades.
EPB3.1.1 Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico
(regra, escuadro, cartabón, semicírculo etc.)
EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas.

CSC,CCEC

EPB3.1.6. Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula
e as ferramentas básicas.
EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en
audiciónse representacións musicais.

CCEC,CMCCT
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B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e
describir os elementos da linguaxe musical convencional que as
compoñen.
B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e
identificar as principais características de instrumentos de outras culturas.
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 realizado,
avaliar o resultado e propoñer accións de mellora.
B2.2. Participar en producións musicais sinxelas de forma desinhibida e
pracenteira, mostrando confianza nas propias posibilidades e nas das
demais persoas, mostrando actitudes de respecto e colaboración.
B3.1. Emplear as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación
coas demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas de
forma lúdica.
B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega
doutras culturas.

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

CCL, CAA, CCEC

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical
traballados.
EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son
(aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonoseelectrófonos).
EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos
agrupamentos, con e sen acompañamento

CAA, CCEC, CSIEE

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

CAA, CCEC

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa
forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.

CAA, CCEC, CMCCT

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta
danzas.

CCEC, CMCCT

CAA, CCEC
CAA, CCEC

RELIXIÓN
Criterios de avaliación
1. Esforzarse por identificar que a adhesión ao ben xera felicidade.

Estándares de aprendizaxe
1.1 Localiza a través de diversas fontes biografías que mostran o desexo
humano do ben. Comparte cos seus compañeiros os resgos máis significativos.
X u s t i f i c a c r i t i c a m e n t e a s consecuencias que se derivan de facer o ben.
Propón situacións na historia que manifestan o beneficio de facer o ben.

Competencias Clave
CCL, CSC

1. Distinguir e memorizar os distintos tipos de libros do Antigo e Novo
Testamento.
1. Recoñecer en relatos evanxélicos o cambio que xera o encontro con
Xesús.
1. Coñecer e respectar a composición da Igrexa.
Identificar o vínculo que existe entre a Última Cea e a paixón, morte e
resurrección de Cristo.

3.1 Nomea e clasifica os grupos de libro s no Antigo e Novo Testamento.

CCL, CSC

1.1 Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o encontro con Xesús nalgúns dos
personaxes que aparecen nos evanxeos.
1. Identifica e describe os resgos e funcións dos diferentes membros da
comunidade eclesiástica.
1.1 Explica e valora o significado das palabras de Xesús na Última Cea.
1.2 Asocia a celebración da Eucaristía coas palabras e os xestos de Xesús na
Última Cea.

CCL, CSC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-Revisión dos traballos escritos, escaneados ou fotografados e dos vídeos e
audios que elabora o alumnado e envían ao correo electrónico do
profesorado e ás plataformas dixitais de Aula Planeta, Liveworksheets,
LittleBridge e Fiction Express.
-Conversas, telefónicas ou mediante videoconferencias, co alumnado e coas
familias.
Instrumentos:
-Correo electrónico
-Plataforma de videoconferencias CISCO WEBEX
-Teléfono
-Plataformas dixitais: Aula Planeta, SM, Liveworksheets, LittleBridge e Fiction
Express

Cualificación final

Alumnado de
materia pendente

Teranse en conta á alza os resultados da 1ª e da 2ª avaliación e a valoración
do interese, actitude e actividades presentadas na 3ª avaliación.
Criterios de avaliación:
Non temos neste curso alumnado con materias pendentes xa que
establecemos como criterio que se ten superado no curso actual esas
materias dáse por feito que ten superadas a do ano anterior.
Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

As actividades para toda a semana son enviadas por correo electrónico
ou TokApp. Son actividades de repaso, reforzo e de ampliación.
En cada entrega hai:
-actividades para copiar e facer na libreta
-traballos de investigación de sociais ou naturais
-actividades nas plataformas dixitais
-actividades manipulativas e xogos para facer en familia.
-Envíanse, os luns a primeira hora, por correo electrónico e TokApp, a
todo o alumnado, a proposta de traballo a realizar durante a semana.
-Cando algunha actividade requira dunha explicación do mestre envíase
un correo electrónico ou un vídeo con dita explicación e tamén se é
preciso, realizarase unha conexión medirante Webex.
-O alumnado e as familias contactan cos mestres, a través do correo
electrónico, teléfono, Tokapp cando teñen algunha dúbida, e estes
resolven de distintos xeitos, dependendo da natureza da pregunta ou
da capacidade de conectividade do neno/a, gravando un vídeo, falando
co neno/a ou familias, mandando un documento aclarativo, facendo
unha vídeo chamada...
-Co alumnado sen internet o contacto, envío e corrección de tarefas e
explicacións faise a través do TokApp.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos
-

Internet propia
Correo electrónico
Teléfono
CISCO WEBEX
Plataformas dixitais: Aula Planeta, Liveworksheets, LittleBridge e
Fiction Express .
Fichas e actividades elaboradas polos mestres

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

-Envío de actividades: por correo electrónico e TokApp
-Videoconferencia
-Sempre que se requira, tanto por parte do mestre como do alumnado,
para explicacións, dúbidas, corrección e revisión de traballos: chamadas
de teléfono, videoconferencia ou correo electrónico.
Publicación na páxina web do centro.
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