
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE DE CENTIEIRAS 

CURSO: 6º EP 
MATERIAS: CIENCIAS DA NATUREZA, CIENCIAS SOCIAIS, 
EDUCACIÓN FÍSICA, LINGUA CASTELÁ, LINGUA ESTRANXEIRA 
(INGLÉS), LINGUA GALEGA, MATEMÁTICAS, MÚSICA, PLÁSTICA 
(ARTS & CRAFTS), RELIXIÓN CATÓLICA E VALORES SOCIAIS E 
CÍVICOS. 
DATA: 8/5/2020 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 19 CENTRO: CEIP PLURILINGÜE DE CENTIEIRAS 
CURSO: 6º EP 

MATERIAS: CCNN, CCSS, EA, EF, LC, LE 
(INGLÉS), LG, MAT, RC E VSC. 

 

  

 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE .....................................................................................................................................................1 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ...................................................2 

1.1.  CIENCIAS DA NATUREZA ................................................................................................ 2 

1.2.  CIENCIAS SOCIAIS ........................................................................................................... 3 

1.3.   EDUCACIÓN FÍSICA ........................................................................................................ 4 

1.4.   LINGUA CASTELÁ ........................................................................................................... 5 

1.5.   LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS ..................................................................................... 7 

1.6.   LINGUA GALEGA ............................................................................................................ 9 

1.7.   MATEMÁTICAS ............................................................................................................ 11 

1.8.   MÚSICA ....................................................................................................................... 13 

1.9.   PLÁSTICA – ARTS & CRAFTS ........................................................................................ 14 

1.10. RELIXIÓN CATÓLICA .................................................................................................... 15 

1.11. VALORES SOCIAIS E CÍVICOS .............................................................................................. 16 

2. Avaliación e cualificación ............................................................................................................. 17 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación) ......................................................................................................................................... 18 

4. Información e publicidade ........................................................................................................... 19 

 

 

 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 19 CENTRO: CEIP PLURILINGÜE DE CENTIEIRAS 
CURSO: 6º EP 

MATERIAS: CCNN, CCSS, EA, EF, LC, LE (INGLÉS), LG, MAT, RC 
E VSC. 

 

  

 

1.1. CIENCIAS DA NATUREZA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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). 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do corpo humano e establecer algunhas 
relacións fundamentais entre elas e determinados hábitos de saúde. 

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

B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e 
coñecendo as repercusións para a saúde. 

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado 
e mantemento do funcionamento global do corpo. 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas: identificando 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. 

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

CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos: 
  Reino animal. 
  Reino das plantas. 
  Reino dos fungos. 
-  Outros reinos. 
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1.2. CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CCSSB1.1. Obter información concreta e relevante sobre feitos ou 
fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fontes 
(directas e indirectas)  

CCSSB1.1.1. 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. 

CCSSB1.2. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para 
obter información e como instrumento para aprender, e expresar 
contidos sobre Ciencias sociais.  

CCSSB1.2.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, 
blogues, redes sociais…) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos 
temas tratados. 

CCSSB1.2 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para 
obter información e como instrumento para aprender, e expresar 
contidos sobre Ciencias sociais.  

CCSSB1.2.2. Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

CCSSB1.3 Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 
constancia no estudo.  

CCSSB1.3.1. Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para 
elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados. 
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1.3.  EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

EFB1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de 
interese na etapa, e compartila, utilizando fontes de información 
determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación como recurso de apoio á área.  

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que 
se lle solicita.  

EFB1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e ás demais persoas nas actividades físicas, 
en distintos contornos incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas e actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.  

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha 
mellora da competencia motriz.  

EFB3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas 
de forma eficaz.  

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, aplicando correctamente 
os xestos e utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.  

EFB4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de 
forma estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas.  

EFB4.1.2. Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, individualmente, en parellas ou grupos.  
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1.4. LINGUA CASTELÁ 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

▪ LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de 
quendas participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa 
interlocutora, papel de persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

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. 

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). 

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas 
principais e secundarias nos distintos tipos de textos. 

LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos 
característicos dos diferentes tipos de texto. 

 

B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para a procura e tratamento da información. 

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información. 

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. 

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... 

LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás 
características do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa 
capacidade creativa na escritura. 

B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver dúbidas sobre a LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, no proceso de 
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lingua, o uso ou a ortografía das palabras. escritura. 

B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as súas producións. 

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear 
táboas e gráficas. 

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. Identifica todas 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 ou oracións. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo 
da aprendizaxe. 
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1.5.     LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

                                             Criterio de avaliación                                               Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 
principais do texto. 

PLEB1.6. Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese (por exemplo, 
música, deporte, etc.), a condición de que conte con imaxes e ilustracións 
e se fale de maneira lenta e clara. 

B2.4. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que 
resulten evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as vacilacións, as 
repeticións e as pausas para organizar, 
corrixir ou reformular o que se quere dicir. 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar 
a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a 
súa clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais actividades 
do seu día a día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa 
habitación, o seu menú preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un 
obxecto; presentar un tema que lle interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle 
gusta e non lle gusta e dar a súa opinión) usando estruturas sinxelas e 
cunha pronuncia e entoación comprensible. 

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información 
específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición 
de que se poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un 
dicionario e conte con apoio visual e contextual. 

PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes principais, a condición de que a imaxe e a 
acción conduzan gran parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics 
etc.). 
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B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e 
sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 
informal, utilizando con 
razoable corrección as convencións ortográficas básicas e os principais 
signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, 
fai unha invitación, dá 
instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata (familia, 
amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai 
preguntas relativas a estes temas. 

B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas 
nas que participa que traten sobre temas familiares como, por exemplo, 
un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou 
dun lugar. 
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1.6. LINGUA GALEGA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións 
dos e das demais. 

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. 

B1.12. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

▪ LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. 
 

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe 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. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, 
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto. 

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun 
texto. 

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a 
información nun texto. 

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información 
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dun texto. 

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun 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. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, 
normas, programas... 

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de presentacións. 

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario. 

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. 

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e 
valorar a lingua escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de textos, así 
como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección. 

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

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. 

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. 

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento 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. 

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, 
sociais e culturais. 

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de 
relación social, respectando e valorando a diversidade cultural. 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 11 DE 19 CENTRO: CEIP PLURILINGÜE DE CENTIEIRAS 
CURSO: 6º EP 

MATERIAS: CCNN, CCSS, EA, EF, LC, LE (INGLÉS), LG, MAT, RC 
E VSC. 

 

  

 

1.7. MATEMÁTICAS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata 
as milésimas). 

▪ MTB2.1.2. Le, escribe e ordena 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. 

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

MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais. 

B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as 
porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambiar información en 
contextos da vida cotiá. 

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

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. 

 

MTB2.8.10. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das 
súas cifras. 

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. 

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. 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, 
estimando a medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e 
tempo facendo previsións razoables. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 
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B5.5. Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar 
a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

▪ MTB5.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando 
as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de 
resolvelo. 
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1.8. MÚSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos 
musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, asumindo 
a responsabilidade na interpretación en grupo e respectando tanto as 
achegas das demais persoas como a persoa que asuma a dirección. 

EMB2.2.2 - Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos 
musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, asumindo 
a responsabilidade na interpretación en grupo e respectando tanto as 
achegas das demais persoas como a persoa que asuma a dirección. 

EMB2.2.4 - Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, 
estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1 - Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en 
internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais. 

 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.3 - Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear 
pezas musicais e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 
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1.9. PLÁSTICA – ARTS & CRAFTS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2 B1.2.6 - Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora imaxes e textos, 
seguindo o patrón do cómic. 

B2.1 
B2.1.1 - 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. 

B2.4 B2.4.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de 
información e documentación para a creación de producións propias. 

B2.5 
B2.5.1 - Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os instrumentos 
máis axeitados para conseguir unha finalidade determinada. 
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1.10. RELIXIÓN CATÓLICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

4. Recoñece que a relación con Deus fai a persoa máis humana. 
6º-REC-B1.4.1-Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia 
que o feito relixioso foi o motor de cambio para potenciar os dereitos humanos, 
a convivencia, o progreso e a paz. 

1. Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia. 
6º-REC-B2.1.3-Propón, dialogando cos seus compañeiros, situacións e 
comportamentos onde se expresa a riqueza humana que aparece nos textos 
sapienciais. 
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1.11. VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con 
empatía. 

VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe. 

B2.2. Iniciar, manter e finalizar conversas cunha maneira de falar 
adecuada aos interlocutores e ao contexto, tendo en conta os factores 
que inhiben a comunicación para superar barreiras e os que permiten 
lograr proximidade. 

VSCB2.2.1. Comparte sentimentos durante o diálogo. 

VSCB2.2.2. Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo. 

B2.5.Establecer relacións interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais. 

VSCB2.5.1.Interacciona con empatía. 

B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores sociais e 
cívicos en contornos seguros. 

VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Análise das producións do alumnado. 
- Intercambios orais e escritos co alumnado. 

Instrumentos: 
- - Documentos e enlaces coas respostas das actividades interactivas. 
- - Cuestionarios autoavaliables. 

- Documentos editables. 
- Producións escritas e audiovisuais. 
- Investigación. 
- Posta en común. 

Cualificación final 

Para o alumnado conectado e que mostre evidencias do traballo realizado, 
teranse en conta as cualificacións do primeiro e do segundo trimestre, así 
coma o traballo virtual das actividades propostas para unha avaliación en 
positivo. 
Para o alumnado conectado que non mostre evidencias do traballo 
realizado ou para o alumnado desconectado, teranse en conta as 
cualificacións do primeiro e do segundo trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades competenciais por materias e interdisciplinares de repaso 
e reforzo dos contidos traballados durante o 1º e 2º trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e recepción das actividades para o alumnado con 
conectividade durante o terceiro trimestre realízase semanalmente a 
través da aula virtual. Danse as instrucións para realizar as actividades 
e resólvense as dúbidas do alumnado a través da aula virtual e as das 
familias, mediante abalarMóbil. 
Respecto ao alumnado sen conectividade, fáiselle chegar o material 
adaptado ás súas circunstancias aos seus domicilios a través do 
concello e do centro, aínda que non hai ningún caso de alumnado sen 
conectividade en 6º de Educación primaria durante o 3º trimestre. 

Materiais e recursos 

 Actividades e xogos interactivos realizadas polo equipo docente que 
impartimos as materias e outros procedentes de diversas páxinas 
web. 

 Vídeos creados polo profesorado e outros procedentes de YouTube. 
 Titoriais elaborados polas mestras e mestre en diversos soportes e 

outros procedentes de internet. 
 Textos, cuestionarios, fichas interactivas, etc., creados polo 

profesorado e outros procedentes de internet. 
 Programas multimedia e videoconferencias. 
 Contamos con recursos humanos como a mestra de Pedagoxía 

Terapéutica, que programa actividades específicas para o alumnado 
con adaptación curricular e para o alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo, a mestra de Refórza-T e a auxiliar de 
conversa de lingua inglesa. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Utilizáronse diversas canles de comunicación co alumnado e familias 
desde o comezo do estado de alarma: 
FAMILIAS: 
2º TRIMESTRE: aplicación abalarMóbil, páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcentieiras/, blog da aula de 
sexto https://osextopinocentieiras.blogspot.com/, correo electrónico 
e teléfono. 
3º TRIMESTRE: aplicación abalarMóbil, páxina web do centro, blog da 
aula de sexto, correo electrónico, teléfono e aula virtual. 
ALUMNADO: 
2º TRIMESTRE: páxina web do centro, blog da aula de sexto, correo 
electrónico. 
3º TRIMESTRE: páxina web do centro, blog da aula de sexto, aula virtual 
e videoconferencias grupais semanais. 

Publicidade  

As publicacións das tarefas realízanse semanalmente a través do medio 
citado anteriormente: 

 Páxina web do centro CEIP Plurilingüe de Centieiras 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcentieiras/, no apartado 
da aula virtual. 

A información ás familias sobre a publicación das actividades lévase a 
cabo mediante: 

 Páxina web do centro CEIP Plurilingüe de Centieiras. 

 Blog da aula de sexto https://osextopinocentieiras.blogspot.com/ 

 Aplicación abalarMóbil. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcentieiras/
https://osextopinocentieiras.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcentieiras/
https://osextopinocentieiras.blogspot.com/

