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              Mínimos esixibles en 6º de primaria. 

 

             LINGUA CASTELÁ. 
 

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. 

LCB1.1.4. Aplica as normas socioomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 

participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 

persoa moderadora e certas normas de cortesía 

.LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas oralmente 

en resposta a preguntas directas. 

LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con 

velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.5.6.Interpreta distintos tipos de gráficos e esquemas. 

LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta hipóteses, 

realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

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, .... 

LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas 

propias do nivel. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión 

oral e escrita.  
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LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. 

LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo.Recoñece a oración 

simple, diferencia suxeito e predicado. 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

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. 

 

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios apropiados 

ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia. 

             LINGUA GALEGA. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 

televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo. 

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de comunicación. 

LGB1.4.2. Segue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas. 

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega oral con calquera contexto profesional: sanidade, 

educación, medios de comunicación... 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no 

seu coidado e mellora. 
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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. 

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha 

linguaxe non sexista. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando 

modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas,normas, programas... 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 

átonas. 

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus complementos: 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. 

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, consecuencia, 

finalidade, contradición,condición... 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

 

                MATEMÁTICAS. 

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as 

ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares  
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MTB2.1.1.Escribe e le cantidades no sistema de numeración romano aplicando as regras do 

mesmo. 

MTB2.1.2.Le, escribe, descompón, compara, ordena os números de ata nove cifras.Realiza 

operacións combinadas aplicando a xerarquía correcta .Coñece a importancia da posición das 

cifras e da coma. 

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras.  

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. 

MTB2.6.2. 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. 

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese. 

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división 

con distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións). 

MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

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. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non 

convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume en forma 

simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 
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MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e 

exploración de formas xeométricas  

MTB4.3.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo. 

MTB4.4.1. Identifica e diferenza os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, 

diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e 

sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas. 

 

 

                    CC NATURAIS. 

CNB1.1.1.É quen de buscar e organizar, individualmente e en grupo, información sobre un tema e 

expoñela. 

CNB2.2.1. Coñece os distintidos aparellos do corpo humano, a súa composición, localización e 

funcións 

CNB2.3.2. Identifica os perigos das dietas milagro 

CNB2.3.3. Recoñece que o consumo de drogas e acohol é malo para a saúde. 

CNB3.2.1Coñece a clasificación dos seres vivos e as súas principais características. 

CNB3.2.3. Entende e explica o importante que é a fotosíntese para a vidados seres vivos. 

CNB3.3.1. Coñece as características e os elementos que compoñen un ecosistema, así coma os 

seres vivos que o habitan e as súas relacións. 

CNB3.3.4. Coñece e emprega aparellos científicos para determinadas tarefas. 

CNB4.2.1. Coñece diferentes formas de enerxía (mecánica, térmica, química,...) 

CNB4.2.2Diferencia entre enerxías renovables e non renovables. 

CNB4.4.5. Cumpre e respeta as normas de seguridade establecidas para as tarefas a realizar. 

CNB5.1.3. Recoñece como as máquinas facilitan a vida diaria do home. 

CNB5.4.1. Coñece algúns dos descubrimentos máis importantes da humanidade e os seus 

inventores. 
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                    CC SOCIAIS. 

CSB1.1.1.Busca e obtén información de forma individual e en grupo e comuníca por oral e por 

escrito. 

CSB1.3.1.Usa o vocabulario axeitado nos seus traballos de clase e nas actividades propostas. 

CSB2.2.1.Diferencia entre clima e tempo atmosférico e recoñece os factores e os elementos que 

inflúen no clima. 

CSB2.3.1Diferencia os distintos tipos de paisaxes e  elementos que as forman.  

CSB3.1.1.Sabe o que é a Unión Europea, o seu proceso de creación e os seus obxectivos 

económicos e políticos. 

Sabe cales son os paises que a compoñen, así coma outros países relevantes de Europa. 

CSB3.2.1.Comprende o que é a poboación e recoñece os elementos que inflúen nela. 

CSB3 2.2 Elabora pirámides de poboación 

CSB3.5.1.Coñece os tres sectores productivos en España e de Europa e as actividades que 

comprende cada un deles. 

CSB4.3.1.Coñece e sitúa nunha liña do tempo as etapas da historia de España. 

 

                      PLÁSTICA .    

EPB1.2.6É quen de debuxar un cómic (banda deseñada) 

EPB1.3.2. Recoñece diferentes texturas e tonalidades. 

EPB2.1.3.Fai debuxos sobre a vida cotiá. 

EPB2.2.1. É coidadoso cos materiais e espazos de traballo 

EPB2.3.1.Colabora en proxectos de traballo en grupo. 

EPB3.1.2.Debuxa os distintos tipos de liñas empregando o escuadro e o cartabón. 

                     Educación musical. 

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 
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EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

EMB 2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para 

distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

EMB 2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa 

achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

EMB 3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colabora con elas. 

 

                        VALORES. 

VSCB1.1.2.É quen de mostrar actitudes de respecto de cara si mesmo e cara aos demais. 

VSCB1.3.1.É capaz de asumir un papel dentro dun equipo; valorando a cada un dos membros e  

aportando as súas propias ideas para a consecución dun obxectivo. 

VSCB2.1.3.É capaz de traballar en grupo mostrando empatía e respectando as propostas dos 

demais. 

VSCB2.6.2 É quen defalar de maneira asertiva nunha resolución de conflitos na clase motivada 

por diferentes opinións sobre prexuízos sociais. 

VSCB3.2.3.É quen de traballar en equipo seguindo as regras e respectando aos compañeiros/as. 

VSCB3.3.4É quen de respectar e promover as normas do centro escolar 

VSCB3.9.1.É quen de respectar as opinións dos demais. 

 

                       Educación física 

EFB1.3.3.Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización do material utilizado nas clases. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz 

entre nenos/as da clase. 

EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 

esforzándose en manter o equilibrio postural. 
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EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 

esforzándose en manter o equilibrio postural. 

EFB3.1.3. Adapta as HMB de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo, etc) a 

diferentes actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, esforzándose en aplicar 

correctamente os xestos utilizando segmentos dominantes e non dominantes. 

EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de actividades físico-deportivas 

e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 

esforzándose en manter o equilibrio postural. 

EFB3.1.5. Mantén ou axuda a manter o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas ou sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 

EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo composicións grupais en interacción con compañeiros/as 

utilizando os recursos expresivos do corpo e partindo de estímulos musicais, plásticos ou verbais. 

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudiciais 

máis importantes.  

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática.  

EFB5.2.2. Mostra interese por identificar a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas 

intensidade de esforzo. 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de HMB intentando axustarse a un obxectivo e a uns parámetros 

espazo-temporais.  

EFB6.2.1. Expón algunhas diferenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, 

deportes colectivos, deportes individuais e actividades na natureza.  

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e 

regras destes. 

EFB6.3.1. Identifica algunha CFB implicada de forma máis significativa nalgún exercicio. 
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                     Inglés 

 Inicia e remata as interaccións de forma correcta. 

 Comprende as ideas principais e ben estruturadas sobre temas familiares e do seu 

interese, co apoio de imaxes e ilustracións, nas que se fala coa velocidade axeitada e de 

forma clara. 

 Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, que 

traten sobre temas familiares (a familia, a escola, o tempo libre, a descrición de lugares, de 

imaxes...). 

 Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas 

cotiás ou do seu interese usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

 Comprende información esencial e localiza información específica en textos breves e 

sinxelos que traten sobre temas familiares (a familia, a escola, o tempo libre, os deportes, 

grupos musicais, actividades de ocio, descrición de lugares, a indicación da hora...) en 

materiais procedentes de distintos soportes. 

 Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os personaxes 

principais a través de lecturas adaptadas, cómics... 

 Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos. 

 Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas que traten sobre temas 

familiares. 

 Desenvólvese en transaccións cotiás. 

 Presenta o seu traballo de forma coidada, ordenada e con caligrafía clara e limpeza. 

 Participa en conversas nas que se establece contacto social e se intercambia información 

persoal sobre asuntos cotiás. 
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expresión  na  radio 

ERB1.1. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

ERB2.1. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

ERB2.4 Usa a biblioteca de centro con autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no 

seu coidado e na súa mellora. 

ERB3.5. Usa, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

ERB 4.3. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

ERB 5.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo compromisos 

para a consecución de obxectivos. 


