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ESTÁÁ NDÁRES  DE  ÁPRENDIZÁXE  E COMPETENCIÁS  IMPRESCINDIBLES

Dadas as especiais características deste curso 2019-2020 por mor da pandemia global de coronavirus e das medidas de 
prevención adoptadas, os obxectivos do curso han ser modificados no senso de que os estándares que se ían traballar 
durante o terceiro trimestre do curso quedan adiados para o comezo do vindeiro ano escolar e o período posterior ao 13 
de marzo non terá repercusión negativa na valoración do alumnado.

Neste sentido os criterios de avaliación e os estándares que se empregarán son:

L INGUA  GALEGA  E  CASTELÁ

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
Exprésase cunha pronunciación e dicción correctas e adecuadas ó tipo de texto e á situación comunicativa.

Adecúa o uso da linguaxe oral ás distintas finalidades e ás necesidades comunicativas.

Emprega a linguaxe como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller datos e preguntar.

Participa en enquisas, entrevistas e debates.

Participa de forma activa en actividades de aula onde se expoñan os seus traballos e os das compañeiras e 
compañeiros.

COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e
literatura actual.

Comprende o contido de relatos breves e os comenta en voz alta.

Extrae conclusións relevantes sobre o lido.

Procura información e coñece os motores de busca axeitados en Internet e nas bases dedatos. 



Crea o vocabulario engadindo palabras novas que vaian xurdindo nos distintos textos.

Le polo menos tres obras literarias ó longo do curso e realiza algunha actividade sobre as mesmas.

COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

Escribe textos de diferentes tipos, adaptando a linguaxe ás características do xénero e ós diferentes soportes.

Reproduce textos ditados sinxelos, adecuados á idade e con corrección ortográfica.

Emprega de forma eficaz o dicionario, seleccionando as acepcións adecuadas segundo o precisado.

Resume o contidos de textos, destacando as ideas principais.

Presenta con limpeza, claridades e orde os escritos.

Participa e colabora na creación de contidos a través de ferramentas e contornas dixitais.

COÑECEMENTO DA LINGUA

Recoñece substantivos comúns e propios, adxectivos, verbos regulares en infinitivo e modo indicativo, 
preposicións, conxuncións e adverbios.

Emprega as normas de concordancia de xénero e números entre categorías gramaticais diferentes. 

Crea palabras derivas dentro dunha familia.

É quen de buscar sinónimos e antónimos de palabras dadas.

SINTAXE

Recoñece as oracións simples dentro do texto.

Distingue suxeito e predicado e identifica os núcleos.

Identifica algún dos complementos de predicado.

ORTOGRAFÍA



Segmenta en sílabas palabras distinguindo a sílaba tónica e as sílabas átonas.

Emprega as regras básicas de ortografía e acentuación, con especial atención en maiúsculas, b/v, g/j, r/rr, c/q, 
z/c, d/z, s/z.

LGB3.1.4

LGB4.2.1

LCB3.2.2

LCB4.4.4

                  X

Emprega correctamente os signos de puntuación: punto seguido e aparte, comas e punto final. LGB4.3.1

LCB3.2.2

LCB4.4.4

                  X

Coñece e emprega adecuadamente a ortografía galega no uso do galego, así como a castelá no uso do castelán. LGB4.2.1

LCB4.3.3                   X

MATEMÁTICAS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

NÚMEROS E OPERACIÓNS

Ordena números naturais.

Redondea números naturais ás decenas, centenas, millares e millóns.

Automatiza o algoritmo da suma e da resta con números naturais, enteiros e decimais.

Suma e resta as fraccións do mesmo e distinto denominador.

Multiplica entre si números enteiros e fraccións.



Divide números naturais e aproxima ás milésimas o seu resultado. Identifica as partes unha división e as 
emprega para realizar as debidas probas.

Establece as equivalencias correspondentes entre as unidades, décimas, centésimas e milésimas.

Ordena números decimais e intercala números decimais entre outros dados.

Identifica as potencias como resultado dunha reiteración na multiplicación. Coñece os seus termos e os 
emprega axeitadamente.

Emprega as potencias de base 10 para a descomposición de números.

Sabe calcular porcentaxes e medias, así como identifica o seu significado en textos.

Resolve problemas de dúas operacións, polo menos.

MAGNITUDES E MEDIDAS

Identifica as unidades do Sistema Métrico Decimal.

Coñece as unidades de medida de peso, lonxitude, capacidade e superficie e sabe convertelas en outras 
magnitudes equivalentes.

Resolve problemas empregando as unidades de medida usuais, convertendo unidades noutras da mesma 
magnitude.

Emprega o sistema decimal de numeración de forma axeitada ás medidas.

XEOMETRÍA

Coñece as distintas formas xeométricas, calculando as súas áreas e perímetros. Clasifica as formas segundo o 
número de lados e apertura de ángulos.

Coñece as fórmulas de área do triángulo e do paralelogramo, aplicándoas a figuras dadas.

Recoñece os distintos tipos de ángulos.

Distingue, dada unha serie de poliedros, reais ou debuxados, os que son prismas ou pirámides e recoñece e 
identifica os seus vértices, caras e aristas.

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Resolve problemas nos que intervén a media.



Interpreta gráficos estatísticos diversos con datos sobre a súa contorna.

Realiza gráficos moi sinxelos con datos tomados da súa contorna.

C IENCIAS  NATURAIS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

OBSERVACIÓN DO ENTORNO

Extrae conclusións de pequenas experiencias.

Diferencia a materia en diversas categorías atendendo ás súas propiedades físicas.

Observa fenómenos físicos e procura respondelos dende as ferramentas da ciencia.

Mostra actitudes de respecto polo espazo natural e de coidado do mesmo.

SERES VIVOS

Identifica as características dos seres vivos e sabe explicalas.

Identifica as funcións vitais en distintos tipos de organismos.

Identifica as funcións vitais e as características en si mesmo ou mesma.

Aprecia e valora o coidado dos seres vivos da contorna.

Clasifica os seres vivos en diversas categorías atendendo á súa morfoloxía.

SER HUMANOS

Identifica as partes, sistemas e funcións propias do ser humano.

Valora a diversidade e mostra rexeitamento ante actitudes racistas, machistas ou discriminatorias en xeral.

Valora e identifica prácticas de vida saudable na súa contorna.



TRABALLO CIENTÍFICO

O traballo colectivo resulta posible e produtivo, marcándose obxectivos e distribuíndo as tarefas. CNB1.3.1. X
Emprega con seguridade os materiais e emprega recursos para rexistrar e tomar datos.

Emprega as regras e os demais utensilios e ferramentas de medida.

Emprega as tecnoloxías da información para expresar e procurar información diversa.

C IENCIAS  SOCIAIS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

ESPAZO FÍSICO

Recoñece aspectos xerais do relevo: mares, ríos, montes, vales, golfos, cabos, estreitos... e os sabe localizar en 
mapas físicos de Galicia, España e Europa. Coñece o nome dos máis importantes.

Recoñece aspectos do espazo físico na súa contorna. Recoñece elementos do ceo e coñece os seus nomes.

ACTIVIDADES HUMANAS

Identifica as actividades humanas da contorna e as clasifica nos tres sectores de produción.

Recoñece os diferentes tipos de industria.

Recoñece o papel da economía na nosa sociedade e mostra actitudes responsables e críticas sobre o consumo e 
as súas repercusións no entorno.

Recicla e coñece os procedementos da reciclaxe.

AS PEGADAS DO TEMPO

Coñece as distintas etapas do ser humano e a súa evolución. CSB4.1.1                  X

Organiza os feitos históricos e relaciónaos co presente. CSB4.3.2                  X

Identifica feitos históricos do pasado e os localiza no eixo secular. CSB4.3.1                  X

Recoñece as principais características, feitos e transformacións do século XIX e XX en
Galicia, España e Europa.

CSB4.3.5
CSB4.3.6

             
                 X



L INGUA  ESTRANXEIRA  (INGLÉS)

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

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

Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu 
interese. 

Comprende mensaxes que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo de información sinxela. 

Fai presentacións breves e sinxelas sobre temas cotiás ou do seu interese usando estruturas sinxelas e cunha 
pronuncia e entoación comprensible. 

Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo sinxelo. 

Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas. 

Escribe na lingua estranxeira a partir de modelos traballados previamente. 

Elabora textos escritos sinxelos con léxico relacionado co tema de escritura.  

Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos en diferentes contextos comunicativos. 



Ademáis, o Equipo Docente do 6º nivel de Educación Primaria, considera que, a pesar de non estar dentro dos criterios mínimos esixibles,
sería conveniente ter en conta os seguintes criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe á hora da elaboración das Programacións
Didácticas do vindeiro ano académico 2020-2021, xa que por mor da situación ocasionada polo Covid-19 quedarán adiados.
Estes criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe adiados para cada unha das áreas son os que se recollen nas seguintes táboas:

Área: Lingua Castelá

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

   LCB3.7.1

B4.1 Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a
gramática,  así  coma  as  regras  da  ortografía  para  favorecer  unha
comunicación máis eficaz

   LCB4.1.1                 LCB4.1.2

B5.3  Interpretar  algúns  recursos  da  linguaxe  literaria(  metáforas,
hipérboles e xogos de palabras)    LCB5.2.2
B5.3  Coñecer  e  valorar  os  recursos  literarios  da  tradición  oral:
poemas, cancións, contos, refráns ou adiviñas    LCB5.3.1                 LCB5.3.2

Área: Lingua Galega

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
B3.4 Elaborar textos breves con creatividade     LGB3.4.1           LGB3.4.2           LGB3.4.3

B4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica    LGB4.1.2           LGB4.1.5

B4.4 Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores e outros
elementos de cohesión    LGB4.4.1            LGB4.4.2

B5.3 Analizar as  características  dos diferentes xéneros e as figuras
literarias, así como temas e tópicos recorrentes

   
   LGB5.3.3            LGB5.3.4



Área: Lingua Estranxeira. (Inglés)

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
B1.1. Identificar  o sentido xeral,  a información esencial  e os puntos principais en textos orais moi breves  e
sinxelos en lingua estándar,  con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente,  articulados con claridade e
lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas habituais e concretos relacionados
coas  propias  experiencias,  necesidades  e  intereses  en  contextos  cotiáns  predicibles  ou  relativos  a  áreas  de
necesidade inmediata nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas sexan boas e
non distorsionen a mensaxe, que se poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e conte con apoio
visual ou cunha clara referencia contextual.

PLEB1.1., PLEB1.7.

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.

PLEB3.1.

B5.10. Iniciar  e rematar  as interaccións adecuadamente en situacións reais ou simuladas en contextos menos
dirixidos.

PLEB5.2., PLEB5.4.

Área: Matemáticas

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

MTB4.1.3, MTB4.1.4, MTB4.1.5.

B4.3.  Comprender  o  método de calcular  a  área  dun paralelogramo,  triángulo,  trapecio e
rombo. Calcular a área de figuras planas.

MTB4.3.2.

B4.5. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas de referencia e de
obxectos ou situacións familiares.

MTB4.5.1, 

B4.6.  Identificar,  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.

MTB4.6.1, MTB4.6.2.



Área: Ciencias Naturais

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
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.

B5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos. CNB5.1.1, CNB5.1.2, CNB5.1.3.

Área: Ciencias Sociais

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
B2.1  Describir  correctamente  planos  e  mapas,  interpretando  a  súa  escala  e  signos
convencionais

     CSB2.1.1

B3.1  Identificar  a  estrutura  e  os  fins  da  Unión  Europea,  explicando  algunhas  vantaxes
derivadas do feito de formar parte da Unión Europea     CSB3.1.1                CSB3.1.2

Área: Educación Artística. Plástica.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
B3.1.  Identificar  conceptos  xeométricos  na  realidade  que rodea  o
alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na área
de matemáticas coa súa aplicación gráfica 

   EPB3.1.1       EPB3.1.2       EPB3.1.7        EPB3.1.8
   EPB3.1.11     EPB3.1.12     EPB3.1.13      EPB3.1.14   

B3.2. Iniciarse no coñecemento e no manexo dos instrumentos e dos
materiais propios do debuxo técnico, e empregalo adecuadamente. 

   
    EPB3.2.1



ÁVÁLIÁCIOÁ N  E CUÁLIFICÁCIOÁ N

Avaliación

Procedementos: 
• Traballos monográficos, 
• resolución de exercicios, 
• probas orais, 
• mapas conceptuais.
• Outros.

Instrumentos:  
• Escalas de observación, 
• análise de traballos, 
• probas específicas, 
• diario de clases (videoconferencias) 

Cualificación 
final

Consecución de obxectivos 40%

Esforzo, participación            30%

Resultados das probas escritas ou orais de avaliación 15%

Presentación e orde nos traballos                                                               15%



METODOLOXIÁÁ  E ÁCTIVIDÁDES  DO  3º TRIMESTRE

Actividades 

as propostas de traballo tentarán ser lúdicas, motivadoras e competenciais, dando
oportunidade a múltiples formas de presentación e expresión. 
Buscar tarefas que impliquen un produto final. 
Procurar non abafar ao alumnado e as familias con excesiva cantidade de tarefas,
ser comedidos e flexibles na entrega das mesmas. 

Metodoloxía

Alumnado con conectividade

procurouse elixir  plataformas accesibles para todos/as e adaptarnos ás diferentes
circunstancias utilizando distintas vías de comunicación. 
Procurar non duplicar as vías de comunicación a non ser que fose estritamente
necesario e dar unha resposta coordinada para facilitar a situación ás familias 
Explicar ás familias os procedementos a seguir e ensinar como facelo. 
Procurar guiar ao alumnado no seu traballo e darlles retro-alimentación, algo que
nos parece primordial neste momento. 
Acompañar, motivar e reforzar a actitude e o esforzo do alumnado.

Alumnado sen conectividade

fíxoselle  chegar  material  impreso  e  vanse  controlando  as  tarefas  a  través  do
whatsapp. 
Explicar ás familias os procedementos a seguir e ensinar como facelo. 
Buscar xeitos de guiar ao alumnado no seu traballo e darlles retro-alimentación,
algo que nos parece primordial neste momento. 
Acompañar, motivar e reforzar a actitude e o esforzo do alumnado.

Materiais e recursos

Páxina Web do centro
Redes Sociais
Mensaxería
Espazo Abalar
Sistema Cisco de Vídeoconferencias
contacto telefónico, 
EDIXGAL, 
correo electrónico, 
Grupo privado de FB da Aula azul, 
material impreso personalizado nalgún caso. 
Plataforma de Liveworksheets, a aplicación de Kahoot! e Duolingo 



INFORMÁCIOÁ N  E PUBLICIDÁDE

Información ao alumnado 
e ás familias

O profesorado do ciclo, tras a publicación desta documentación na páxina web do colexio,  informará das 
modificacións realizadas ás programacións e aos mínimos esixibles para a promoción do curso polas canles
habituais de contacto coas familias nesta crise sanitaria:

• Mensaxería instantánea
• Correo electrónico
• Video conferencia
• Contacto telefónico
• Redes Sociais

Publicidade 

A páxina Web do noso centro:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
recollerá  na  súa  páxina  principal  o  enlace  para  o  acceso  público  aos  documentos  da  programación
modificada.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
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