
ESTANDARES MÍNIMOS ESIXIBLES 6 ºeducación primaria

LINGUA GALEGA LINGUA CASTELÁ MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS NATURAIS VALORES PLÁSTICA

LGB1.2.2. Usa
documentos
audiovisuais como
medio para obter,
identificar,
clasificar,
comparar
e relacionar
informacións.
LGB1.4.3. Fai
pequenas
exposicións na
aula adecuando o
discurso ás
diferentes
necesidades
comunicativas
(narrar, describir e
expoñer),
utilizando o
dicionario se é
preciso.
LGB1.6.5.
Participa
activamente na
conversa  formulando
e
contestando
preguntas.
LGB2.1.2. Ide

LCB1.1.1.
Emprega a lingua
oral e axusta os
rexistros
lingüísticos
segundo o grao 
de
formalidade e a
finalidade
(académica, 
social
e lúdica).
LCB1.1.2.
Transmite as 
ideas
con claridade,
coherencia e
corrección.
LCB1.1.4. Aplica
as normas
sociocomunicativa
s: escoita atenta,
espera de 
quendas
participación
respectuosa,
adecuación á
intervención da
persoa
interlocutora, 

MTB1.5.1. Reflexiona
sobre os problemas
resoltos e os
procesos
desenvoltos,valorano
as ideas claves,
aprendendo para
situacións futuras
similares.
MTB2.1.1. Identifica
aplicando os números
romanos aplicando o
coñecemento á
comprensión de
datacións
MTB2.5.1. Opera cos
números coñecendo a
xerarquía das
operacións
MTB2.6.1. Reconoce
y obetiene mediente
el cálculo los
múltiplos y divisores 
MTB2.8.11.Calcula
tantos por cien en
situación reais
MTB3.1.1. Estima
lonxitudes,
capacidades, masas,
superficies e volumes

CSB1.1.1.Busca,
selecciona e organiza
información concreta e
relevante, a analiza,
obtén
conclusións, reflexiona
respecto ao proceso s
eguido e o comunica
oralmente e/ou por
escrito.
CSB1.4.1.Realiza
traballos e
presentacións a nivel
individual e grupal que
supoñen a busca,
selección e organizaci
ón de textos de 
carácter
xeográfico, s
ocial e histórico
CSB2.3.1.Define
paisaxe, identifica os
seus elementos e
explica as
características dos
principais paisaxes de 
España e
de Europa val
orando a súa
diversidade

CNB1.4.2. Presenta un
informe, de forma oral
ou escrita, empregando
soportes variados,
recollendo información
de diferentes fontes
(directas, libros, 
internet)
cando traballa de forma
individual ou en equipo
na realización de
proxectos, experiencias
sinxelas e pequenas
investigacións.
CNB2.1.1. Identifica e
localiza os principais
órganos implicados na
realización das 
funcións
vitais do ser humano.
CNB2.3.2. Coñece e
explica os principios 
das
dietas equilibradas,
identificando as
prácticas saudables
para previr e detectar 
os
riscos para a saúde. 
CNB3.3.5. Observa e

VSCB1.1.2. Actúa 
de
forma respectable e
digna.
VSCB1.3.1. Traballa
en equipo valorando 
o
esforzo individual e
colectivo e asumindo
compromisos para a
consecución de
obxectivos.
VSCB1.5.1. 
Emprega
o pensamento con
secuencial para 
tomar
decisións éticas.
VSCB2.1.3. 
Colabora
en proxectos grupais
escoitando
activamente,
demostrando 
interese
polas
outras persoas e
axudando a que 
sigan
motivadas para

EPB1.1.2 Utiliza a
observación e a
percepción visual 
para
interpretar imaxes.
EPB1.1.6 Analiza as
posibilidades de
texturas, formas,
cores e materiais
aplicados sobre
soportes distintos.
EPB1.2.6 Secuencia
unha historia en
viñetas nas que
incorpora imaxes e
textos, seguindo o
patrón do cómic.
EPB1.3.1 Manexa
programas
informáticos sinxelos
de elaboración e
retoques de imaxes
dixitais (copiar, 
pegar,
modificar tamaño, 
cor,
brillo, contraste...) 
que  lle serven para 
a
ilustración de



ntifica as ideas
principais e
secundarias dun
texto (narrativo,
descritivo,
expositivo
e argumentativo).
LGB3.1.2. Elabora
o texto cunha
estrutura clara,
con coherencia e
cohesionando os
enunciados.
LGB3.1.4. Aplica
a norma
lingüística:
ortografía,
acentuación,
léxico,
morfosintaxe e
usa unha
linguaxe non
sexista.
LGB3.2.4. Escribe
textos coherentes
e cohesivos, usando 
o rexistro
adecuado.
LGB3.4.2. Escribe
textos breves de
carácter creativo
con certa riqueza
léxica.
LGB4.1.3.
Diferencia as

papel  de persoa
moderadora e
certas normas de
cortesía.
LCB1.5.1. Utiliza 
o
vocabulario
axeitado á súa
idade nas
expresións
axeitadas para as
diferentes
funcións da
linguaxe.
LCB1.6.1.
Identifica o tema
do texto.
LCB1.6.2.
Identifica as ideas
principais dun
texto.
LCB2.2.2.
Comprende, con
certo grado de
detalle, diferentes
tipos de textos
atendendo á 
forma
da mensaxe
(descritivos,
narrativos,
dialogados  , 
expositivos e
argumentativos) e
a súa intención

de obxectos e
espazos coñecidos
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.
.
MTB4.3.1. Calcula a
área e o perímetro de:
rectángulo, cadrado e
triángulo.
MTB5.2.1. Recolle e
clasifica datos
cualitativos e
cuantitativos de
situacións do seu
contorno, utilizándoos
para construír táboas
de frecuencias
absolutas e relativas. 
MTB5.2.3. Realiza e
interpreta gráficos moi
sinxelos: diagramas
de barras,

CSB3.3.1.Describe as
principais
características da
poboación española e
europea.
CSB3.5.1.Identifica os
tres sectores de
actividades 
económicas
e clasifica distintas
actividades
no grupo ao que
pertencen
CSB4.3.1.Sitúa nunha
liña do tempo as 
etapas
históricas máis
importantes das
distintas idades
da historia en España.

rexistra algún proceso
asociado á vida dos
seres vivos, utilizando
os instrumentos e os
medios audiovisuais e
tecnolóxicos
apropiados,comunicand
o de xeito oral e escrito

os resultados.
CNB4.2.2. Identifica e
explica os beneficios e
riscos relacionados coa
utilización das enerxías
renovables e non
renovables:
esgotamento, choiva
ácida, radioactividade,
expoñendo posibles
actuacións para un
desenvolv
emento sostible.
CNB4.4.5. Respecta as
normas de uso, de
seguridade e de
mantemento dos
instrumentos de
observación e dos
materiais de traballo.
CNB5.1.2. Observa,
identifica e describe  
algúns dos
compoñentes das
máquinas.
CNB5.4.1. Coñece e
explica algúns dos

expresarse. 
VSCB2.6.2.Expón
razoadamente
as consecuencias 
dos
prexuízos sociais 
para
as persoas do
contorno social
próximo.
VSCB3.1.1.
Desenvolve 
proxectos
e resolve problemas
en colaboración.
VSCB3.2.3. 
Respecta
as regras durante o
traballo en equipo.
VSCB3.3.3. 
Participa
na elaboración das
normas do colexio.
VSCB3.3.4. 
Respecta
as normas do centro
escolar.
VSCB3.4.3. Manexa 
a
linguaxe positiva na
comunicación de
pensamentos,
intencións e
posicionamentos nas
relacións interpe

textos.
EPB2.1.1 Utiliza as
técnicas de debuxo
e/ou pictóricas máis
axeitadas para as
súas creacións,
manexando os
materiais e
instrumentos de 
forma
adecuada, coidando 
o
material e o espazo 
de
uso.
EPB2.1.3 Debuxa
obxectos cotiáns,
ideas, accións e
situacións.
EPB2.5.2 Respecta 
os
materiais, os 
utensilios
e os es
pazos.
EPB2.5.4 Participa
con interese nas
actividades 
propostas,
apreciando a
realización correcta,
precisa, ordenada e
limpa dos exercicios 
e
das actividades.



sílabas que
conforman cada
palabra,
diferenciando a
sílaba tónica das
átonas.
LGB4.1.5.
Identifica as
oracións simples,
recoñecendo o
verbo e os seus
complemen
tos: o
suxeito; utiliza
correctamente a
concordancia de
xénero e número e
recoñece os
complementos
do nome.
LGB4.3.1.
Emprega con 
correccións os
signos de
puntuación.
LGB5.1.1.
Escoita, memoriza
e reproduce textos
procedentes da
literatura popular
oral galega
(refráns, adiviñas,
lendas, contos,
poemas,
conxuros,

comunicativa
(informativos,
literarios,
prescritivos e
persuasivos).
LCB3.1.2. Escribe
textos usando o
rexistro 
adecuado,
organizando as
ideas con
claridade,
enlazando
enunciados en
secuencias lineais
cohesivas e
respectando as
normas
gramaticais e
ortográficas.
LCB3.2.2. Aplica
correctamente os
signos de
puntuación, as
regras de
acentuación e
ortográficas
propias do nivel.
LCB4.1.1.
Identifica todas as
categorías
gramaticais pola
súa función na
lingua: presentar
ao

grandes 
descubrimentos
e inventos da
humanidade.

rsoais.

VSCB3.8.1. Analiza
formas de
discriminación:
racismo, xenofobia,
desigualdade de
oportuni
dades...
VSCB3.9.1. Valora e
respecta a libre ex
presión.
VSCB3.10.1. Axuíza
criticamen
te actitudes de falta 
de
respecto á igualdade
de oportunidades de
homes e mulleres.

EPB3.1.2 Traza 
rectas
paralelas e
perpendiculares,
usando o escuadro 
e
o cartabón.



cancións, ditos,
romances,
cantigas) e da
literatura gal
ega en xeral.
LGB5.3.1.
Recoñece as
características
fundamentais dos
diferentes xéneros
literarios:
narrativa,
poesía e teatro.

nome, subs
tituír ao nome,
expresar
características do
nome, expresar
accións ou
estados,
enlazar ou
relacionar 
palabras
ou oracións.
LCB4.2.5.
Identifica as
oracións como
unidades de
significado
completo.
Recoñece a
oración
simple, diferencia
suxeito e
predicado.
LCB4.4.2. Utiliza
correctamente as
normas de
concordancia de
xénero e número
na expresión
oral e escrita.
texto. LCB5.4.1. 
Crea
textos literarios
(contos, poemas,
cancións e
sinxelas obras



teatrais) a partir 
de
pautas ou 
modelos
dados utilizando
recursos léxicos,
sintácticos, 
fónicos
e rítmicos en ditas
producións


