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CENTRO CEIP A RÚA:

1.
2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 6º CURSO
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
MATEMÁTICAS
B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa utilidade para facer predicións.
B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa utilidade para facer predicións.
B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa utilidade para facer predicións.
B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático.
B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións descoñecidas

B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as porcentaxes sinxelas para
interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá.
B2.6. 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, tenteo, estimación, calculadora), usando o máis adecuado
B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para interpretar e intercambiar información e
resolver problemas en contextos da vida cotiá.
B2.8. 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.
B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a
realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, xeometría, perímetro e superficie
para describir e comprender situacións da vida cotiá.
B4.2 Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e rombo.
B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns recursos sinxelos de representación
gráfica: táboas de datos, bloques de barras, diagramas lineais… comunicando a información.
B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos relativos ao contorno inmediato.

MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis encontrados,
analizando a súa idoneidade e os erros que se producen.
MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis encontrados,
analizando a súa idoneidade e os erros que se producen.
MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis encontrados,
analizando a súa idoneidade e os erros que se producen.
MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións,
uso de exemplos contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e defender argumentos.
MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves,
aprendendo para situacións futuras similares
MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións
MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles,
identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de problemas.
MTB2.5.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias.
MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador.Calcula o produto dunha fracción
por un número.MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais.
MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais.
MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.
MTB2.7.2. Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes.
MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes.
MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con
distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións).
MTB2.9.1. 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.
MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións
empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e
buscando outras formas de resolvelo.
MTB4.1.1. Identifica e representa posicións relativas de rectas e circunferencias.
MTB4.2.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, identificando as relacións
entre os seus lados e entre ángulos.
MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos
MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con
datos obtidos de situacións moi próximas
MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con
datos obtidos de situacións moi próximas

LINGUA CASTELÁ
B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da comunicación:
quenda de palabra, organizar o discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e das demais.

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situacións con
vocabulario preciso e estrutura coherente.
B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes orais.
B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e secundarias e identificar
ideas ou valores non explícitos.
B1.8. Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e
persuasivos).
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o
vocabulario e fixar a ortografía correcta.
B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais e secundarias nos distintos tipos
de textos.
LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da súa estrutura organizativa,
analiza a súa progresión temática.
B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, respectando a súa estrutura e
aplicando as regras ortográficas coidando a caligrafía, orde e presentación.

B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de resposta a unha planificación sistemática de mellora da eficacia
escritora e fomente a creatividade.

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da lingua

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.
LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as estratexias e normas para o
intercambio comunicativo mostrando respecto e consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e
das demais.
LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e
volume.
LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social.
LCB1.6.1. Identifica o tema do texto.
LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto.
LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias.
LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situacións de
aprendizaxe individual ou colectiva.
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 comunicativa
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).
LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais.Identifica as partes da súa estrutura
organizativa, analiza a súa progresión temática.
LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións.
LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto.
LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses.
LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e
social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos e literarios,
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas,
solicitudes,
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.
LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora.
Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a- lector/a e a
presentación.
Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se trata.
Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos.
Reescribe o texto.
LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.
LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til.
LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.

LINGUA GALEGA
B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da televisión ou da internet, interpretando as
intencións explícitas así como as intencións, opinións e valores non explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, procedente da radio, da televisión
ou de internet, identificando o tema e elaborando un resumo.
LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, distinguindo a información da
opinión.

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico.
B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos e das demais.
B1.10. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.idade.
B1.12. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas
B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes variados
(webs infantís, libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións e dobres sentidos.

B2.2. Interpretar e comprender a información procedente de gráficos, esquemas e ilustracións.
B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto.

B3.2. Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opinións,
emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de
comunicación
B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, tratamento dos textos e realización de
presentacións
B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as de acentuación en particular, apreciando o seu valor
social e a necesidade de cinguirse a elas.
B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe adecuada nas producións orais e
escritas.
B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular galega e da literatura galega
en xeral.
B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como
recurso de gozo persoal.

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates.
LGB1.5.1. Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper.
LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais.
LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe activamente ao traballo en grupo.
LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista.
LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas.
LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social
ou propios de situacións cotiás.
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo, expositivo e
argumentativo).
LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia información, opinión e publicidade.
LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas conceptuais e ilustracións,
relacionando esta co contido do texto que a acompaña.
LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e
estruturando a información, mediante notas, esquemas, guións ou mapas conceptuais.
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os enunciados.
LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso.
LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos:
cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, programas...
LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado.
LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario.
LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións.
LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica, así como as
demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas
LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.
LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de coñecemento da nosa cultura
e como recurso de gozo persoal.
LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e
como recurso de gozo persoal.

CIENCIAS DA NATUREZA
B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facendo predicións sobre
sucesos naturais, integrando datos de observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e
indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes.

B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren dunha forma natural como sobre os que
ocorren cando se provocan a través dun experimento ou dunha experiencia.
B1.3. Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade propia e a dos seus compañeiros/as,
coi dando as ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais
B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar informes coas conclusións

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións,
elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións.
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.
CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións
ou notas etc).
CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico.
CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma
de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.
CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente e en equipo,
amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de
traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.
CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas,

en diferentes soportes.

enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e
comunicando os resultados.
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.

CIENCIAS SOCIAIS
B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, utilizando
diferentes fontes (directas e indirectas)
B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter información e como instrumento para
aprender, e expresar contidos sobre ciencias sociais.
B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no estudo.
B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñan a busca, selección e organización
de textos de carácter social, xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto individualmente como
de maneira colaborativa dentro dun equipo.
B1.5.Valorar o traballo en grupo, amosando actitudes de cooperación e participación responsable, aceptando as
diferenzas con respecto e tolerancia cara ás ideas e achegas alleas nos diálogos e debates.
B1.6.Respecta a variedade dos diferentes grupos humanos e valora a importancia dunha convivencia pacífica e
tolerante entre todos eles sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente
compartidos.
B1.7.Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida social creando estratexias para resolver conflitos e
empregando códigos de conduta xeralmente aceptados.
B1.8.Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos, fomentando os valores
democráticos.

B1.10.Desenvolver actitudes en cooperación e de traballo en equipo, así como o hábito de asumir novos roles
nunha sociedade en continuo cambio.

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións,
reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito.
CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para
elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.
CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas,
resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.
CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía
axeitada aos temas tratados.
CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e
organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico.
CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e amosa habilidades
para a resolución pacífica de conflitos.
CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo e
solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático.
CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos
sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos.
CSB1.7.1.Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida da aula e do centro e crea e utiliza
estratexias para resolver conflitos entre seus compañeiros
CSB1.7.2.Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas
sociedades e contornos (escola, familia, barrio etc.)
CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade,
interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que
lle rodean.
CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma
de decisións.
CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e
reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas.
CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN PLÁSTICA
B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, que expresen o respecto e a riqueza das
achegas que ofrecen as manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou musicais), apreciando as texturas, as
formas, as liñas, as medidas e as cores.

B1.2.Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación da arte e as imaxes fixas e en movemento nos seus

EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes
EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas composicións plásticas.
EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre as formas xeométricas do seu contexto próximo.
EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais aplicados sobre soportes
distintos.
EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada imaxes fixas atendendo ao
tamaño, ao formato e aos elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz e función).

contextos culturais e históricos, comprendendo de maneira crítica o significado e a función social, con capacidade
para elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos.
B1.3. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito responsable para a busca, creación e
difusión de imaxes fixas e en movemento.
B2.1. Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do proceso creativo, experimentando, recoñecendo
e diferenciando a expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis axeitadas para a
realización da obra prevista.
B2.3. Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman parte do patrimonio artístico e cultural, e
adquirir unha actitude de respecto e valoración dese patrimonio.
B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como ferramentas para deseñar documentos

B2.5. Realizar producións plásticas, participando con interese e aplicación no traballo individual ou de forma
cooperativa, respectando os materiais, os utensilios e os espazos, desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, e
apreciando a correcta e precisa realización dos exercicios e das actividades, a orde e a limpeza, o respecto polas
normas, as regras e os/as compañeiros/as

EPB1.3.1. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques de imaxes dixitais (copiar,
pegar, modificar tamaño, cor, brilo, contraste, …) que lle serven para a ilustración de 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.
EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e soltura.
EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía aprendida o propósito dos seus traballos e as características dos
mesmos.
EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis importantes do patrimonio
cultural e artístico español, nomeadamente aquelas que foron declaradas Patrimonio da Humanidade
EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen os museos de coñecer obras de arte expostas neles e
goza con elas.
EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de información e
documentación para a creación de producións propias.
EPB2.4.2. 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.
EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os instrumentos máis axeitados para
conseguir unha finalidade determinada.
EPB2.5.3. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución dun fin
colectivo, respectando as iniciativas de cada compañeiro ou compañeira.

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as emocións de forma positiva.
B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, manexando as dificultades para superar
frustracións e sentimentos negativos ante os problemas.
B1.5. Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de decisións persoal, meditada e responsable,
desenvolvendo un bo sentido do compromiso respecto a un mesmo e aos demais.
B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir logros persoais
responsabilizándose do ben común.
B2.1. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con empatía.
B2.3.Empregar a aserción.
B2.5.Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais
B2.6. Analizar criticamente as consecuencias dos prexuízos sociais, reflexionando sobre os problemas que
provocan e o seu efecto nas persoas que os sofren.
B3.8.Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de nacemento, raza,
sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, aplicándoa á análise do
contorno social.

VSCB1.2.1. Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva.
VSCB1.2.2. Describe o valor da reestruturación cognitiva e a resiliencia.
VSCB1.4.1.Propón alternativas á resolución de problemas sociais.
VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.
VSCB1.5.1. Emprega o pensamento consecuencial para tomar decisións éticas.
VSCB1.5.2. Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de tomar unha decisión
ética.
VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para abordar proxectos sobre
valores sociais
VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e cívicos e implanta solucións potencialmente efectivas
VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe.
VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras
persoas e axudando a que sigan motivadas para expresarse.
VSCB2.3.1. Emprega a linguaxe positiva.
VSCB2.3.2. Autoafírmase con respecto.
VSCB2.5.1.Interacciona con empatía.
VSCB2.5.2. Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos que pertence.
VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os prexuízos sociais.
VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu contorno próximo
expresando as conclusións en traballos creativos.
VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade de oportunidades…
VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso de estereotipos no contexto escolar.

B3.9. Expresar a relevancia de preservar os dereitos de libre expresión e opinión, liberdade de pensamento, de
conciencia e de relixión realizando traballos de análise e síntese
B3.10. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e corresponsabilidade de homes e
mulleres.

VSCB3.9.1. Valora e respecta a libre expresión.
VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás propias.
VSCB3.9.4. Analiza, reflexiona e expresa conclusións sobre os dereitos de libre expresión e opinión,
liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión.
VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de oportunidades de homes e
mulleres.

AS COMPETENCIAS TRABALLADAS NO TERCEIRO TRIMESTRE
Competencia lingüística
As distintas actividades propostas terán como finalidade desenvolver a comprensión e expresión escrita e oral, a busca de información, ampliación de
vocabulario e redacción de informes ou textos de diferente tipo, tanto orais coma escritos.
Competencia matemática e científico tecnolóxica
Se deseñan actividades destinadas a achegarse a aos contidos básicos da ciencia e da matemática para reforzar e afianzar os contidos básicos. Haberá
actividades que permitan por en valor os contidos traballados , buscando a compresión dos mesmos e a súa aplicación. As actividades tamén levarán
un compoñente de investigación e formulación de hipóteses baseado no método científico, polo que se favorecen propostas de investigación en
distintos ámbitos de xeito globalizado.
Competencia dixital (CD) e a competencia aprender a aprender (CAA).
O traballo telemático leva implícito a utilización de aplicacións e ferramentas para a busca de información , creación de contido e actividades
interactivas.
Competencia aprender a aprender
Neste ámbito do traballo telemático o alumnado tense que enfrentar ao feito de ter confianza en sí mesmo para levar a cabo o traballo dun xeito
máis autónomo, sendo que de intentar tomar distintas decisións no xeito de levar a cabo as tarefas.

3. Avaliación e cualificación
De acordo coas Instruccións do 27 de abril, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
académico 2019-2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, a
avaliación deste terceiro trimestre será continua e terá un carácter diagnóstico e formativo.
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das clases só poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
O profesorado adaptará o sistema de avaliación, co obxectivo de que o alumnado poida
continuar avanzando na súa formación, tendo especialmente en conta a situación dos
estudantes máis vulnerables. A repetición de curso será excepcional e proporase
unicamente nos casos, debidamente xustificados, de alumnado cun historial académico de
dificultades de aprendizaxe para o que a permanencia no mesmo curso sexa a medida que
mellor lle permita progresar no desenvolvemento das competencias recollidas no currículo.
O profesorado emitirá un informe individual valorativo do traballo realizado polo seu
alumnado no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de
recuperación dos mesmos. Estes informes serán tidos en conta de cara á programación do
curso 2020-2021.
Procedementos:
Os procedementos de avaliación nas dúas primeiras avaliacións figuran
na programación didáctica do curso e inclúen: análise das producións do
alumnado, observación sistemática, intercambios orais co alumnado,
cuestionarios e probas específicas.
Para o terceiro trimestre utilizaremos a análise das producións do
alumnado e o intercambio oral ou escrito con eles, tendo especialmente
en conta as dificultades que entraña esta formación a distancia para o
alumnado e para as súas familias, e a vulnerabilidade emocional que
provoca o confinamento.

Avaliación

Instrumentos:
Os instrumentos empregados nos dous primeiros trimestres foron:
 Análise das producións do alumnado: textos escritos, textos
orais,resolución de problemas, cadernos de clase, producións
plásticas, producións musicais, producións motrices..
 Observación sistemática: diarios de clase, escalas de observación,
rexistros, rúbricas...
 Intercambios orais co alumnado: asembleas, debates, postas en
común...
 Cuestionarios: probas orais, probas escritas.
 Probas específicas.
Para o terceiro trimestre, de acordo co explicado no apartado anterior,
empregaremos a análise das producións do alumnado, a súa
participación nas propostas programadas e o intercambio oral ou escrito
con eles.
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Cualificación
final

Para obter a cualificación final das aprendizaxes do alumnado durante o
presente curso, valoraremos especialmente o grao de desenvolvemento
das aprendizaxes e dascompetencias imprescindibles definidas neste
documento que foron traballadas durante os dous primeiros trimestres,
e serán o contido das propostas de repaso, recuperación e reforzo
programadas para o terceiro trimestre.
A cualificación final será a nota media entre as cualificacións do
primeiro e do segundo trimestre do curso, engadindo a valoración das
actividades desenvolvidas no terceiro trimestre unicamente se
beneficia ao alumno ou alumna. No caso contrario, non se terá en conta
na cualificación final.
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)
Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

A metodoloxía seguida en sexto está sustentada no uso da plataforma EVA do
proxecto E-Dixgal, a través da cal se envían e reciben traballos do alumnado e
e o deseño de actividades interdisciplinares propias.
Hai aberto un foro onde se publicitan as novas actividades que se van
adxuntando.
As actividades propostas poden ser interactivas e autoavaliables ou poden ser
enviadas como tarefas que se corrixen e se comentan con cada alumno.
Tamén se aportan recursos e información para ampliar a información
traballada.
Cada alumno ten unha conta Google creada para uso escolar e baixo a
supervisión familiar.
A titoría tamén dispón dun enderezo propio de traballo aruaqs1920@gmail a
través do cal poden interactúar familias, alumnos e profesorado . Isto permite
o intercambio de arquivos a través do DRIVE e unha comunicación máis
directa a través de Hangouts, onde se levan a cabo charlas virtuais.
A través de Abalar móbil facemos chegar diferentes avisos ou comentarios ás
familias sobre o seguimento do alumnado.
Hai tres casos nos que dependendo do réxime de convivencia familiar tan só
poden usar datos móbiles polo a comunicación é a través de whatsapp.
Nestes casos se envían as tarefas por esa canle coa correspondente
adaptación.
Portátil E-dixgal
Proxecto E-Dixgal.
Repositorio Abalar.
Realización de vídeos explicativos para o manexo da plataforma.
Tarefas e actividades deseñadas
Materiais dixitais seleccionados
Uso de aplicacións informáticas das que dispoñen no portátil
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5. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Para trasladar a información ao alumnado e ás familias das propostas
e actividades que se programarán no terceiro trimestre, utilizaremos,
en función dos distintos cursos, dos recursos das familias e do tipo de
contido, os seguintes medios: Abalar, correo electrónico, teléfono, Edixgal, blogs do centro e videoconferencias.
Para informar da propia adaptación da Programación do curso,
remitiremos unha mensaxe Abalar a todas as familias, comunicando a
súa publicación.

Publicidade

Esta adaptación da Programación do curso 2019-2020 será publicada
na web do centro.
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