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1. BasesLegais 
Esta Programación docente, basease no disposto en: 

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidadeeducativa 

DECRETO105/2014,do4desetembro,poloqueseestableceocurrículodaeducaciónprimarianaComunidadeAutónomade Galicia (DOG 

do 9 de setembro de2014). 

 

2. Obxectivos deE.Primaria. 
A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que llespermitan: 

 

a) Coñecereapreciarosvaloreseasnormasdeconvivencia,aprenderaobrardeacordoconelas,prepararseparaoexercicio activo da 

cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedadedemocrática. 

b) Desenvolverhábitosdetraballoindividualedeequipo,deesforzoederesponsabilidadenoestudo,asícomoactitudesde confianza en si 

mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, eespírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse conautonomía 

no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que serelacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitose 

oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outrosmotivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas aslinguas. 
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f) Adquiriren,polomenos,unhalinguaestranxeiraacompetenciacomunicativabásicaquellespermitaexpresarecomprender mensaxes 

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolverascompetenciasmatemáticasbásicaseiniciarsenaresolucióndeproblemasquerequiranarealizaciónde operacións 

elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións dasúa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, conespecial 

atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espíritocrítico 

ante as mensaxes que reciben eelaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais eaudiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educaciónfísica 

e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal esocial. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seucoidado. 

m) Desenvolverassúascapacidadesafectivasentodososámbitosdapersonalidadeenassúasrelaciónscoasdemaispersoas, 

asícomounhaactitudecontrariaáviolencia,aosprexuízosdecalqueratipoeaosestereotipossexistasedediscriminaciónpor cuestións de 

diversidadeafectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes detráfico. 

o) Coñecer,apreciarevalorarassingularidadesculturais,lingüísticas,físicasesociaisdeGalicia,poñendoderelevanciaas mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedadegalegas. 
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3. Competenciasclave. 
Enténdeseporcompetenciaascapacidadesparaaplicardexeitointegradooscontidospropiosdecadaensinanzaeetapa 

educativa,cofindelogrararealizaciónaxeitadadeactividadesearesolucióneficazdeproblemascomplexos.NaOrdedo23de xullo de 2014, 

pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, tercero e quinto de EP naC.Autónoma 

deGalicia,segundoocalendariodeaplicacióndaLeiOrgánica8/2013paraamelloradacalidadeeducativa,establécenseas seguintes: 

1º Comunicación lingüística(CCL). 

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía(CMCT). 

3º Competencia dixital(CD). 

4º Aprender a aprender(CAA). 

5º Competencias sociais e cívicas(CSC). 

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor(CSIEE). 

7º Conciencia e expresións culturais(CCEC). 

Debemos destacar que se potenciará o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística e dacompetencia 

matemáticaecompetenciasbásicasencienciaetecnoloxía,equesedebentaménsedeseñaránactividadesintegradasque permitan 

traballar máis dunha competencia ao mesmotempo. 
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4. Avaliación: aspectosxerais. 

 
A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxuntodas 

áreas. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa oaxeitado 

estableceremosmedidasdereforzoeducativo.Estasmedidasadoptaranseencalqueramomentodocurso,tanprontocomose 

detectenasdificultades,eestarándirixidasagarantiraadquisicióndascompetenciasimprescindiblesparacontinuaroproceso educativo. 

Osmestreseasmestrasavaliaremostantoasaprendizaxesdoalumnadocomoosprocesosdeensinanzaeanosapropia práctica docente, 

para o que establecerán indicadores de logro nas programaciónsdocentes. 

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios deplena 

obxectividade,ocentroadoptaráasmedidasprecisasparafacerpúblicosecomunicarásfamiliasoscriteriosdeavaliación,os estándares de 

aprendizaxe avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios depromoción. Establécense tamén uns 

mínimos esixibles en cada área, para obter unha avaliación positivanesta. 

Realizaremosunhaavaliacióninicialaocomezodecurso,encadaundosniveiseducativos,tantoenE.Infantilcomoenprimaria. 

Estaavaliacióncentrarasesobretodonasáreasinstrumentais(linguasematemáticas),aintegracíóndoalumnonogrupo,oseu 

comportamento eosseushábitosdetraballoseforaocaso.Haberáunhaavaliacióncadatrimestre,áqueasistirátodooequipo 
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docente,asícomoosmestresdePT,AL,orientadoraexefedeestudos.Decadaunhadestareuniónsotitorlevantaráactado 

desenvolvemento da sesión, e incluirá as achegas que fagan os compoñenetes do equipo, e que se pidan que consten en 

acta.As actasquedaránarquivadasnasecretaríadocentro.Onivelobtidoporcadaalumnooualumnafaraseconstarnuninforme,que 

será entregado aos pais, ás nais ou ás persoas que exerzan a titoría legal cadatrimestre. 

 

5. Procedementos, instrumentos de avaliación, criterios de cualificación epromoción. 
 Procedementos 

Instrumentos 

Escritos Orais 
Observación directa e 

sistemática 
Outros 

· Tarefas diversasrealizadas 

polo alumnado naactividade 

diaria daaula. 

· Caderno de clasedo 

alumno/a 

· Probas deavaliación: 

escritas ( tipo test,de 

preguntaspechadas, 

abertas) 

T
r
a
b
a
l
l
o
s
 

 

· Participación doalumno/a 

· Intervención naaula 

· Postas encomún 

· Probas oraisindividuais 

· Lecturasexpresivas 

· Preparación en grupode 

diversasactividades: 

coloquios,exposicións, 

debates... 

 
 
 
 
 

· Escalas 

· Listas decontrol 

· Rexistros 

· Ficha rexistroindividual 

 
 
 
 
 

· Rúbricas trimestraisdas 

competencias 

· Informe individualizadode 

avaliación. 
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Os criterios de cualificación especifícaranse na programación de aula. Con todo a modoorientativo, reflectimos osseguintes: 

 

CRITERIOS DECUALIFICACIÓN 

 6º  

Valoración dos contidos ecompetencias 

adquiridas ou desenvolvidas naunidade 

60% -Realización de probas escritas ouorais 
-Rúbricas enaspectos 

fundamentais(comprensión, expresión) 

Realización do traballo naclase: 
-Realización axeitada dotraballo 

-Presentación docaderno 

-Realización e presentación defichas 

20 % -Caderno da clase ELIBROS 
-Fichas 

-Rexistro deactividades. 

 

Realización do traballo da casa: deberese 

traballosespecíficos 

10% Valoración de traballosespecíficos 

Valoración de actitudes naaula: 
-Escoita 

-Participación 

-Esforzo 

-Colaboración 

10% 10 10 10 10 10 -Rexistrosvariados. 
(de participación, actitude,atención…) 
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Criterios dePromoción 
O alumno ou a alumna accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan 

aocurso realizadoequealcanzouograodeadquisicióndascompetenciascorrespondentes.Denonserasí,poderárepetirunhasoavez 

duranteaetapa,cunplanespecíficodereforzoourecuperacióneapoio,queseráorganizadopolocentrodocentesdeacordoco que 

estableza a consellería competente en materiaeducativa. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias 

dereforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe doalumnado. 

Oequipodocenteadoptaráasdecisiónscorrespondentessobreapromocióndoalumnadotomandoespecialmenteen consideración a 

información e o criterio do profesorado titor, na sesión de avaliación. 

Ao longo do curso, e en atención a que se regula na orde de avaliación, poderanse establecer polo grupo de profesores de 

nivel criterios de promoción determinantes dos que se dará rendida conta á Inspección e ás familias. 

Educación plástica e música: Para calcular a cualificación global, realizarase a media aritmética entre as dúas 

cualificacións.No caso de dúbida, analizaranse os mínimos esixibles. 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo
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6. Metodoloxía xeral e estratexiasdidácticas. 
 

Nestaetapapoñeraseespecialénfasenaatenciónádiversidadedoalumnado,naatenciónindividualizada,naprevencióndas dificultades de 

aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estasdificultades. 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivose 

dascompetenciasclave.Nestesentidoprestaremosatenciónaodesenvolvementodemetodoloxíasquepermitanintegraros 

elementosdocurrículomedianteodesenvolvementodetarefaseactividadesrelacionadascoaresolucióndeproblemasen contextos da 

vidareal. 

Aaccióneducativaprocuraráaintegracióndasdistintasexperienciaseaprendizaxesdoalumnadoeteráencontaosseus diferentes ritmos 

e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo otraballo colaborativo e enequipo. 

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevanciao 

desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co finde 

fomentar o hábito da lectura, diariamente os alumnos/as adicarán un tempo á lectura non inferior a trintaminutos. 

Aintervencióneducativateráencontacomoprincipioadiversidadedoalumnado,entendendoquedestexeitosegaranteo 

desenvolvemento de todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades decadaquén. 

Osmecanismosdereforzo,poñeranseenprácticatanprontocomosedetectendificultadesdeaprendizaxe,poderánsertanto organizativos 

como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentosflexibles ou as 

adaptacións docurrículo. 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo
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Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaremos actividadesde 

aprendizaxeintegradasquellepermitanaoalumnadoavanzarcaraaosresultadosdeaprendizaxedemáisdunhacompetencia ao mesmo 

tempo. 

Impartirase de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todosos 

coñecementoseasexperienciaslingüísticasdoalumnadocontribúanaodesenvolvementodasúacompetenciacomunicativa plurilingüe. 

Teremos en contaademais: 

- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

-Asegurar a construción de aprendizaxes significativas, mobilizando os coñecementos previos, e a memorizacióncomprensiva. 

-Posibilitar situacións de aprendizaxes motivadoras, que tiñan sentido para oalumno. 

Na nosa práctica docente incidiremos nos seguintesprincipios: 

-Metodoloxía activa, buscando a integración dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición dasaprendizaxe. 

-Motivación, partindo dos intereses, demandas e necesidades doalumnado. 

-Fomentodasactividadesgrupais,cofindeadquirircompetenciasrelacionadascodominioemocionalehabilidadessociaisque favorezan o 

diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións, promovendo as actitudes derespecto. 

-Utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos novoscontidos. 

-Fomentarasactividadesbásicaseinstrumentais,imprescindiblesefunicionais,seleccionandoaquelescontidosquesexanmáis relevantes 

para acadarcompetencias. 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo
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-Gradación das actividades: garantir uns mínimos para todos e na medida do posible, desenvolver as potencialidades de 

cadaquén. 

-Facilitar e promover a transferencia de coñecementos lingüísticos desde a lingua materna á outra linguaoficial. 

-Flexibilidade no tratamento de materias e sesións, procurando non romper un ritmo de traballo e aproveitar situaciónseducativas 

que se produzan naaula. 

-Autonomía na aprendizaxe:procurar que o alumno aprenda a aprender, participando na planificación e na toma de decisiónssobre 

aaprendizaxe. 

-Coherencia na transición entre ciclos, reforzando contidos aprendidos no ciclo anterior, e abrindo novos horizontes cara ovindeiro 

ciclo. 

A metodoloxía específica de cada área será concretada nasprogramacións de aularespectivas 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo
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7. Medidas de atención adiversidade 
 
Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinariapor 

presentarnecesidadeseducativasespeciais,dificultadesespecíficasdeaprendizaxe,trastornopordéficitdeatencióne 

hiperactividade(TDAH),altascapacidadesintelectuais,porseincorporartardeaosistemaeducativoouporcondiciónspersoaisou de 

historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e as competenciasda 

etapa,estableceranseasmedidascurriculareseorganizativasoportunasqueasegurenoseuprogresoaxeitado,deconformidade co 

disposto nos artigos 71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 demaio. 

Entreasmedidasindicadasconsideraranseasquegarantanqueascondiciónsderealizacióndasavaliaciónsseadaptenás necesidades 

do alumnado con necesidades específicas de apoioeducativo. 

Aidentificaciónevaloracióndoalumnadoconnecesidadesespecíficasdeapoioeducativoe,deserocaso,aintervención 

educativaderivadadesavaloración,realizarasedaformamáistemperáposible.Asíadoptaremosasmedidasnecesariaspara facer 

realidade esa identificación, valoración eintervención. 

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo o procedemento e nos 

termosque establezaaconselleríacompetenteenmateriadeeducación,flexibilizarasenostermosquedetermineanormativavixente.Esta 

flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos superiores comoa 

ampliación de contidos e competencias do curso corrente, así como outrasmedidas. 

Osplansdeactuación,asícomoosprogramasdeenriquecementocurricularadecuadosásnecesidadesdoalumnadoconaltas 

capacidadesintelectuais,quellecorrespondeadoptaráconselleríacompetenteenmateriadeeducación,permitirándesenvolver 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo
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aomáximoascapacidadesdestealumnadoeteránenconsideraciónoseuritmoeoestilodeaprendizaxe,asícomoodaquel alumnado 

especialmente motivado polaaprendizaxe. 

Aescolarizacióndoalumnadoqueseincorporedexeitotardíoaosistemaeducativo,aoqueserefireoartigo78daLeiorgánica 

2/2006,do3demaio,realizaraseatendendoássúascircunstancias,aosseuscoñecementos,ásúaidadeeaoseuhistorial académico. Quen 

presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis de dous anos poderá serescolarizado 

nocursoinferioraoquellecorresponderíaporidade.Nocasodesuperaresedesfasamento,incorporaraseaocurso correspondente á 

súaidade. 

Paraoalumnadoqueseincorporedexeitotardíoaosistemaeducativoadoptaremosasmedidasdereforzonecesariasque 

facilitenasúaintegraciónescolarearecuperación,deserocaso,doseudesfasamentoequellepermitancontinuarcon aproveitamento os 

seusestudos. 

Entre as medidas de carácter xeral establécense asseguintes: 

- Adecuacióndaestruturaorganizativadocentro(horarios,agrupamentos,espazos)edaorganizaciónexestióndaaulaá 

características doalumnado. 

- Metodoloxía que ten en conta o traballo colaborativo e que promova ainclusión,. 

- Adaptación, se fora o caso, dos instrumentos ou procedementos deavaliación. 

- Medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia. 

- Reforzoeducativo(medidaordinariadeatenciónádiversidadequeafectaaelementosnonprescriptivosdocurrículo,é 

dicir,ásecuenciadecontidos,ásformaseinstrumentosdeavaliación,áorganizacióndaaula,aosagrupamentosde 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo
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alumnoseaotodoaquiloincluídodentrodoámbitodametodoloxía.Ordedo6deoutubrode1995polaqueseregulaas adaptacións do 

currículo) e apoio do profesorado con dispoñibilidadehoraria. 

- Programas de enriquecementocurricular. 

- Programas de reforzo nas áreas instrumentaisbásicas. 

- Programas de recuperación. 

- Programas de habilidadessociais. 
 

Tendo en conta os resultados do curso anterior, o titor ou mestre responsable da área será o encargado de facer, se épreciso,o 
programa de reforzo para a recuperación de materias pendentes onde se contemplan as necesidades e posibilidades queteno 
neno para acadar os obxectivos propostos. Para elo teranse en conta os resultados da avaliacióninicial. 
O programa de reforzo realizarase de forma individualizada e farase en colaboración con aqueles especialistas 
quetraballencosnenos. 

O programa estará suxeito a variacións dependendo dos avances e retrocesos doalumno. 

Valoraraseocitadoprogramadeformatrimestral,aíndaquenodíaadiataménseteráencontaotraballorealizadopoloalumno naaula. 
 
 

Outras medidas específicas eexcepcionais: 

-Adaptaciónscurriculares:(Modificacióndunoudemáiselementosprescritivosdocurrículo,comosonosobxectivos,os 

contidoseoscriteriosdeavaliación,paraatenderásnecesidadeseducativasdunalumnooualumnamotivadatantopor unha 

determinada dificultade persoal coma polas súas capacidades excepcionais. Orde do 6 de outubro do1995) 
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-Agrupamentosflexibles:(“Asímesmopoderaseconstituírconcaráctertemporal,agrupamentosflexiblescomomedidade 

apoioparaoalumnadocondificultadesdeaprendizaxedecarácteresencial,quedeberáncontarcoacorrespondente autorización da 

inspección educativa ou da delegación provincial”Orde do 27 de decembro de 2002, Artículo18º). 

-ApoiodoprofesoradoespecialistaenPedagoxíaTerapéuticae/ouAudicióneLinguaxe:(Asintervenciónsespecíficasque sexan 

precisas por parte dos profesores especialistas de pedagoxía terapéutica ou de audición e linguaxe serán propostase 

deseñadaspolodepartamentodeorientación,doqueformanparteencolaboracióncotitordogrupoaoqueperteceo 

alumno.Talesactuaciónslevaranseacabonormalmentedentrodaaula,xuntocorestodoalumnadodesegrupo,esó poderán levarse 

fóra dela en casos excepcionais que estandebidamento previstos nas adaptacións curriculares e duranteun 

tempoquenonexcederáateceirapartedaxornadaescolar”Ordedo27dedecembrode2002polaqueseestablecenas condicións e 

criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado do  ensino non universitario con 

necesidades educativas especiais. Artículo19º) 

-Flexibilización da duración do período deescolarizacón. 

-Programas de diversificacióncurricular. 

-Programas de cualificación profesionalinicial. 

-Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades para unha asistencia continuadaa un 

centroeducativo. 

-Grupos de adquisición daslinguas. 

-Grupos adaptados da competenciacurricular. 
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8. Plans 

8.1. Plan lector( comprensión lectora, expresión oral eescrita). 

 
OBXECTIVOSXERAIS: 

- Achegar os alumnos á lectura, proporcionándolles recursos para comprender e analizar olido. 

- Incrementar o seu léxico e reflexionar sobre o uso da lingua oral eescrita. 

- Acrecentar a súa capacidade creativa propoñendo actividades literarias e artísticas nas que poidan manifestar osseus 

sentimentos eopinións. 

- Propoñer e proporcionar libros axeitados á problemática e os intereses destaidade. 

- Desenvolver a súa capacidade de descubrimento, investigación e coñecemento a travésdoslibros. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Afondar na comprensión da lectura como fonte de pracer, de información, de aprendizaxe e enriquecementopersoal. 

2. Desenvolver a imaxinación, a sensibilidade e o pensamentocrítico. 

3. Reflexionar sobre os elementos básicos da comunicación: emisor,receptor, mensaxe ecanle. 

4. Ampliar o vocabulario e usaloaxeitadamente. 

5. Explorar recursos lingüísticos que xeran novovocabulario. 

6. Distinguir o contido semántico das palabras e utilizalas con precisión.:sentido real ou figurado, polisemia, sinonimiaantonimia, 

homonimia,compostos, derivados, frases feitas, adxectivos cualificativos,ironía 
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7. Empregar con fluidez a lingua para intercambiar xuízos, ideas, experiencias,vivencias, emocións, sentimentos esituacións 

persoais. 

8. Distinguir as clases de palabras, respectar a súa morfoloxía e concordancia e utilizalascorrectamente. 

9. Usar correctamente as formas simples e compostas doverbo. 

10. Afondar no coñecemento e uso das normasortográficas 

11. Comprender textos de distinta tipoloxía e practicar a súa escritura: poemas,exposicións, instrucións, argumentacións,cartas, 

noticias, entrevistas,cómic,caligramas... 

12. Exercitar a lectura expresiva e a eficacia e rapidezlectoras. 

13. Impulsar as representacións teatrais e as lecturasdramatizadas. 

14. Producir mensaxes combinando códigos verbais e non verbais. 

15. Reforzar as competencias para producir de forma autónoma textos narrativos e descritivos tanto orais comaescritos. 

16. Afondar na técnica do resumo, distinguindo as ideas, as accións e os personaxes principais dossecundarios. 

17. Usar diversos recursos de acceso á información e á lectura: dicionarios especializados, enciclopedias, internet, mediosde 

comunicación. 

18. Utilizar autonomamente a biblioteca do centro e actualizar periodicamentea da aula. 

19. Reforzar e desenvolver hábitos e competencias de lectoescritura que faciliten a adquisición de contidos nas diversas áreasou 

materias. 

20. Prácticas de consulta do dicionario para asegurar a precisiónléxica. 
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21. Uso de homónimos, termos polisémicos, antónimos esinónimos. 

22. Escritura de metáforas e comparacións a partir de modelosdados. 
 
 
ACTIVIDADES 

Utilización de ilustracións e título para anticipar o contido dos textos e comprensión destes a partir da propia bagaxede 

experienciasecoñecementos. 

Práctica das estratexias que permiten resolver dúbidas na comprensión de textos: ordenar secuencias, reler, resumir, exercitara 

rapidez lectora, apelar ao contexto ou a outras lecturas previas esimilares. 

Exercicios de consulta do dicionario para asegurar a precisiónléxica. 

Consulta de enciclopedias, folletos publicitarios, internet, medios de comunicación... para satisfacer as necesidadesde 

información. 

Actividades na Biblioteca xeral para favorecer o uso autónomo damesma. 

Lectura e escritura pautada de poemas, exposicións, instrucións, argumentacións, cartas, noticias, entrevistas, cómic,caligramas, 

acrósticos, palíndromos, greguerías, diálogos teatrais, narracións defeitos reais e imaxinarios, relatos cómicos ,chistes,guións 

teatrais,fichascinematográficas... 

Exercicios para distinguir as ideas principais dassecundarias. 

Detección de mensaxes non explícitas nas lecturas: dobre sentido,ironía, 

Transformación e complexión de textos así como escritura dedesenlaces 

alternativos. 
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Lectura dramatizada de textos e representación de 

guiónsteatrais. Recitado de trabalinguas epoesías. 

Resolución de xogos lingüísticos eadiviñanzas. 

Escritura de metáforas e comparacións a partir de modelos dados polo profesor ou encontrados polos propios alumnos 

endiversas fontes. 

Produción de mensaxes que utilizan comunicación verbal e non verbal, como carteis 

publicitarios,anuncios... Comentario e xuízo persoal sobre os textos orais eescritos. 

Charlas e debates para desenvolver a lectura crítica ante o comportamento dos personaxes e as accións 

queprotagonizan. Participación activa en propostas de animación lectora pensadas para compañeiros máispequenos. 

 

8.2. Plan TIC ( comunicación audiovisual e tecnoloxías dacomunicación). 
 
Pretendemos que o alumnado neste 6º nivel da E.Primaria comece cunha aproximación ás TICs e integrando estas no 

traballodiario daaula.Paraisousaremosoordenadordaaulaconconexiónainternet,convideoproxectorepantallapararealizaractividades 

grupais en soportedixital. 

Empregaremostaménauladeinformáticadotadacon20ordenadores,asíquecadanenopodeusarunordenador.Dedicaremos unha sesión 

a semana como mínimo, (contamos cunha hora reservada nesta aula) e dúas cando sexa posible. Traballaremossobre: 

-Usar o escritorio e controisavanzados. 

. Utilizar o ordenador de forma segura eresponsable. 
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. Identificar as diferenzas entre o uso do disco duro e osCD. 

. Gardar e recuperar un documento sen axuda domestre. 

. Acceder a varias CD-ROMS sen axuda domestre. 

. Imprimir de formaselectiva. 

. Crear e editar un documento (unha carta, un artigo de prensa...) usando ferramentas de edición de texto cada vez máiscomplexas. 

. Elaborar unha presentación multimediasinxela. 

-Uso da páxina web do centro como elemento de comunicación edifusión. 

-Traballo en webs de interese educativo:doslourdes.net, elhuevodechocolate, actiludis con esta afianzaremos contidos de todasas 

áreas. 

- Traballar no coñecemento da web do cole e en diferentes blogues ( EF,Biblioteca...) 

- Traballoconprogramaseducativos:Clic,Javaclic,LIM,Pipo…..eoutrosrecursodeinternet.Usaremolosobretodoalecturae comprensíón. 

 

9. Elementostransversais. 

 
Xeneralidades: 

Senprexuízodoseutratamentoespecíficonalgunhasdasdisciplinasdecadacurso,acomprensiónlectora,aexpresiónorale 

escrita,acomunicaciónaudiovisual,astecnoloxíasdainformacióneacomunicación,oemprendementoeaeducacióncívicae constitucional 

traballaranse en todas asdisciplinas. 
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Trataremos de fomentar a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade deoportunidades e 

non discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptaciónscurriculares, 

accesibilidadeuniversal,deseñoparatodasaspersoas,atenciónádiversidadeetodasaquelasmedidasquesexannecesarias para 

conseguir que o alumnado con discapacidadepoida acceder a unha educación de calidade en igualdade deoportunidades. 

Asímesmo,naaulapromoveraseodesenvolvementodosvaloresquefomentenaigualdadeefectivaentrehomesemulleresea 

prevencióndaviolenciadexénero,edosvaloresinherentesaoprincipiodeigualdadedetratoenon-discriminaciónporcalquera 

condiciónoucircunstanciapersoalousocial.Esteaspectotraballarasesobretododesdeoplandeaccióntitorial,normasdeaula, 

traballogrupaismixtos(métodoscooperativoseparticipativosquedefinimosnametodoloxía)ondeosnenosenenasasumanas 

mesmasresponsabilidades,tantonasactividadespropiasdaaulacomonavidadocentro,destacandoaquelasqueselevana cabo no 

comedor escolar ou na biblioteca: encargados debiblioteca. 

Do mesmoxeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vidapersoal, 

familiaresocial.Estesvalorestraballaransetaméntendocomobaseoplandeaccióntitorial,tendocomoeixevertebradoras normas da aula e 

do centro. A comezos de curso, acordaranseunhas normas de aula, que se irán interiorizando pouco a poucona repetición das 

rutinas diarias e este ano vaise diseñar una mascota polos nenos para explicar ditas normas. Por outro lado,tamén se explican e 

recordanaosnenosunha normas sinxela de comportamento no centro e tamén no comedor escolar. Entre estas estáa norma de 

“resolver asnosasdiferenzasfalando”. 

Utilizaremos o reforzo positivo ou negativo, a análise e a reflexión sobre a conduta. Se houber algún caso conflitivo,empregaremos 

diferentes programa de habilidadessociais. 
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Taménseeducaránosvalorescívicoseconstitucionais,epromoveranseosvaloresquesustentanaliberdade,axustiza,a 

igualdade,opluralismopolítico,apaz,ademocracia,orespectopolosdereitoshumanoseaprevencióndecalqueratipode violencia. 

Incidiremos na idea de igualdade, a paz e o respecto polos dereitos humanos. Traballaremos con apoio de textos,que eles terán 

que ler, sobre os dereitos dos nenos. Aínda que ocasionalmente se traballe desde calquer materia cando unhalectura, 

ascircunstanciasouaactualidadeoaconselle,aunidadedosdereitosdosnenos,realizarémolana1ºsemanadedecembro, cando se 

celebre a festividade da Constituciónespañola. 

Promoveranse actitudes que axuden á prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma deviolencia, 

racismo ou xenofobia. Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles quesupoñan 

discriminación por razón da orientación sexual , e prevenir a violencia de xénero e nondiscriminación. 

Noámbitodaeducaciónedaseguridadeviariatrataremosdeincorporaractividadesepromoveremosacciónsparaamellorada convivencia 

e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes comousuario/a 

dasvías,encalidadedepeóns,persoaviaxeiraepersoacondutoradebicicletas,respecteasnormaseossinais,edequese favoreza a 

convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes aevitar 

osaccidentes.Acomezosdecurso,dadoqueosnososalumnossonusuariosdotransporteescolar,recordaránselleasnormasde uso deste. 

Desenvolveranse tamén actividades que promovan o desenvolvemento sustentable e o cuidado do medio ambiente. Asactividades 

relacionadas con este tema levaranse a cabo desde a área de C.Sociais e C. Naturais. Así mesmo, no centro promóvese 

areciclaxe tamén de aceite usado e a recollida de tapóns para finssolidarios. 
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Taménsefarántraballosdeacondicionamentodo“hortourbano”eplantacióndeflores,bulbosealgunhasherbasaromáticasque non 

precisen moitomantemento. 

Notocanteáprevencióndosriscosderivadosdautilizacióndastecnoloxíasdainformación,tratarasedesdeaaccióntitorialen colaboración 

co profesor encargado da dinamización das novastecnoloxías. 

Taménserealizaránactividadesrelacionadascoaprevenciónanteurxenciasecatástrofes.Nocolexiocontamoscunplande 

autoprotección,eanualmenterealízaseunsimulacrodeevacuación.No1ºtrimestre,dánselleunhasindicaciónsaosnenosde 

comocomportarsesobretodonocasodeincendio,perotaménoutrasmedidasdeseguridadenocentroenxeralondepodehaber perigos: 

barandillas das escaleiras, enchufes, portas, chans escorregadizos cando hai humidades no patio, no comedor,baños….e 

decómoevitaraccidentes.Taménsetrataráosaccidentesquepodehabernassúascasas.Encadaaulatemosunplanosinxelo pegado na 

porta que nos indica onde estamos e o camiño que temos que seguir para a evacuación do centro. Tamén contamoscon láminas 

explicativas de como actuar en caso de incendio.Realizaranse  actividades en liña sobre todo na área deC.Sociais. 

Noquerespectaaofomentodoespírituemprendedoreiniciativa,no6ºniveltraballarasesobretodoodesenvolvementoda iniciativa a través 

de traballos colaborativos, nos que os membros do grupo asumirán diferentes responsabilidades.Nestes pequenos proxectos de 

investigación realizarán e asumirán o rol que lle corresponda, planificaran o traballo, elaborarán asnormas 

doequipo,buscaránainformacióneplasmaranaendistintasfichasouencartulinasparafinalmente,expoñerdiantedosseus 

compañeirososresultadosdoseutraballo.Estespequenostraballosdesenvolveransesobretododesdeasáreasdeciencias sociais e 

naturais: investigamos sobre un animal, sobre unha planta, unhaempresa…. 

A nivel individual promeveremos a autonomía do neno, a responsabilidade e oesforzo. 
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Todos estes temas transversais tamén se traballaran a través da prensa, desde unha actitude crítica, posto que estamos inscritoso 

programa prensa escola. 

 
10. Información e comunicación asfamilias 
 

Deconformidadecoestablecidonoartigo4.2.e)daLeiorgánica8/1985,do3dexullo,reguladoradodereitoáeducación,ede 

acordocoasprevisiónsdaLei4/2011,do30dexuño,deconvivenciaeparticipacióndacomunidadeeducativa,ospais,asnaisou 

aspersoasqueexerzanatitoríalegaldeberánparticipareapoiaraevolucióndoprocesoeducativodosseusfillos,dassúasfillasou das 

persoas que tutelen, así como coñecer as decisións relativas áavaliación e á promoción, e colaborar nas medidasde 

apoiooureforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos 

oficiaisde avaliación e aosexames e documentos das avaliacións que se lles realicen aosseusfillos, fillasoupersoastuteladas. 

Promoverase, ademais, compromisos coas familias e cos propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividadesque 

unseoutrossecomprometenadesenvolverparafacilitaroprogresoeducativo.Estecompromisosadoptarasenareuniónde 

principiosdecursoquecadatitorrealizacospaisdosseusalumnos.Nestareuniónacordarasesobretodoquetraballosou 

actividadesasfamiliaspodenrealizarcosseusfillosenxeral,senprexuízodequedoscompromisosquepoidanestablecersecon algunha 

familia en particular atendendoás necesidades de aprendizaxe doseufillo/a. 

Cada trimestre entregaráselle o boletín de notas ás familias, como información do proceso do seufillo, e establecense osluns de 

17,00 a 18,00 para para falarcalquera asunto relacionado co proceso educativo do seufillo. De non ser posiblenestehorario 
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farase todo o posible por concertar a titoríanoutro momento, atendendosempre na medida do posible, as necesidades dafamilia. 

Ademaispoderán consultar os documentos do centro, así como as novas máis importantes na páxina web docentro. 

11. Avaliación daprogramación 
Duranteassesiónsdeavaliaciónseránavaliadostaménosprocesosdeensinoeasúaprácticadocenteenrelacióncoaadecuación ao 

alumnado, co logro dos obxectivos das áreas e da etapa e co desenvolvemento das competencias básicasparase é preciso, 

aplicar as medidas correctoraspertinentes. 

Esta avaliación incluirá os seguintesaspectos: 

11.1. A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades doalumnado. 

11.2. As aprendizaxes acadadas poloalumnado. 

11.3. As medidas de atención á diversidadeaplicadas. 

11.4. A programación e o seu desenvolvemento, a organización da aula, o aproveitamento dos recursos do centro 

eosprocedementos de avaliación doalumnado. 

11.5. A coordinación entre osmestres. 

11.6. A coordinación entre os mestres e o equipodirectivo. 
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12. Libros de texto e outrosrecursos. 
 

HUMANOS: Explicacións do profesor/a e achegas 

dosalumnos/ás.MATERIAIS: 

 

. Libros de texto, consulta electura: 

. CD's eDVD's 

. Internet: vídeos online, xogos e recursos educativosonline... 

.Mapas 

. Esferaterrestre 

. Fichas variadas ecuestionarios 

.Balanza 

. Diñeiro (billetes emoedas) 

.Calculadora 

.Reloxo 

. Corposxeométricos 

. Crebacabezas de temas variados: anatomía,xeografía 

.Esqueleto 

. Murais e láminasdidácticas 

.Ábaco 

. Dominós dematemáticas 

. Material de plástica: AironFix, plásticos, cola, pegamento, cores, ceras, rotuladores, tesoiras,etc. 

. Regras ecompás 

. Encerado dixitalinteractivo 

.Ordenador. 
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13. Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, mínimos esixibles e 
a súa relacióncoasCompetencias Clave en cadaárea. 

12.1. CienciasNaturais 
 

ÁREA CIENCIAS DANATUREZA CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

 BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADECIENTÍFICA 

 b 

 e 

 h 

 i 

 B1.1. Iniciación áactividade 

científica. 

 B1.2. Emprego de diferentesfontes 

deinformación. 

 B1.3. Lectura de textos propiosda 

área. 

 B1.4. Utilización das tecnoloxíasda 

información e comunicaciónpara 

buscar e seleccionarinformación, 

simular procesos ecomunicar 

conclusións sobre ostraballos 

realizados. 

 B1.5. Usoprogresivamente 

autónomo do tratamento detextos 

(axuste de páxina, inserciónde 

ilustracións ou notas, imaxesetc.). 

Xestión deficheiros. 

 B1.1. Obter información relevantesobre 

feitos ou fenómenospreviamente 

delimitados, facendo prediciónssobre 

sucesos naturais, integrando datosde 

observación directa e indirecta a partirda 

consulta de fontes directa e indirectase 

comunicando os resultados endiferentes 

soportes. 

 CNB1.1.1. Busca, seleccionae 

organiza información concretae 

relevante, analízaa,obtén 

conclusións, elabora informes parao 

rexistro de plan de traballoe 

comunica, de forma oral e escrita,as 

conclusións. 

 Traballa deforma 

individual ou enequipo 

na realizaciónde 

proxectos epequenas 

experiencias,aportando 

informes orais ou 

escritos endiferentes 

soportes, eempregando 

fontesvariadas. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 CNB1.1.2. Expresa oralmente epor 

escrito, de forma clara eordenada 

contidos relacionados coaárea 

manifestando a comprensiónde 

textos orais e/ouescritos. 

  CCL 

 CMCCT 

 CNB1.1.3. Emprega deforma 

autónoma o tratamento detextos 

(axuste de páxina, inserciónde 

ilustracións ou notasetc). 

  CCL 

 CSIEE 

 CMCT 

 CD 
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 CNB1.1.4. Manexaestratexias 

axeitadas para acceder áinformación 

dos textos de caráctercientífico. 

 
 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 b 

 h 

 B1.6. Aproximación experimentala 

cuestións científicas próximas ásúa 

realidade. 

 B1.2. Establecer conxecturastanto 

respecto de sucesos que ocorrendunha 

forma natural como sobre os queocorren 

cando se provocan a travésdun 

experimento ou dunhaexperiencia. 

 CNB1.2.1. Manifesta autonomíana 

planificación e execución de acciónse 

tarefas e ten iniciativa na tomade 

decisións, identificando os criteriose 

as consecuencias dasdecisións 

tomadas. 

 
 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 
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 a 

 b 

 c 

 e 

 g 

 h 

 i 

 B1.7. Traballo individuale 

cooperativo. 

 B1.8. A igualdade entre homese 

mulleres. A condutaresponsable. 

 B1.9. A relación cos demais.A 

resolución pacífica deconflitos. 

Toma de decisións: criteriose 

consecuencias. 

 B1.10. Técnicas detraballo. 

Recursos e técnicas detraballo 

individual. Desenvolvementode 

hábitos de traballo, esforzoe 

responsabilidade. 

 B1.11. Hábitos de prevenciónde 

enfermidades e accidentes, naaula 

e nocentro. 

 B1.12. Emprego dediversos 

materiais, tendo en conta asnormas 

deseguridade. 

 B1.13. Elaboración de protocolosde 

 B1.3. Traballar de formacooperativa, 

apreciando o coidado polaseguridade 

propia e a dos seuscompañeiros/as, 

coidando as ferramentas e facendouso 

adecuado dosmateriais 

 CNB1.3.1. Utiliza estratexiaspara 

estudar e traballar de formaeficaz, 

individualmente e enequipo, 

amosando habilidades paraa 

resolución pacífica deconflitos. 

 
 CAA 

 CSC 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CNB1.3.2. Coñece e empregaas 

normas de uso e de seguridadedos 

instrumentos, dos materiaisde 

traballo e das tecnoloxíasda 

información ecomunicación. 

 
 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CAA 
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 uso das TIC naaula. 

 B1.14. Valoración da necesidadede 

controlar o tempo destinadoás 

tecnoloxías da información eda 

comunicación e o seu poderde 

adicción. 

    

 a 

 b 

 c 

 e 

 g 

 h 

 i 

 m 

 B1.15. Planificación e realizaciónde 

proxectos, experiencias sinxelase 

pequenasinvestigacións, 

formulando problemas,enunciando 

hipóteses, seleccionando omaterial 

necesario, montando, realizandoe 

extraendo conclusiónse 

presentando informes endiferentes 

soportes. 

 B1.4. Realizar proxectos,experiencias 

sinxelas e pequenas investigaciónse 

presentar informes coas conclusiónsen 

diferentessoportes. 

 CNB1.4.1. Realizaproxectos, 

experiencias sinxelas epequenas 

investigacións formulandoproblemas, 

enunciando hipóteses,seleccionando 

o material necesario,realizando, 

extraendo conclusións ecomunicando 

osresultados. 

 Traballa deforma 

individual ou enequipo 

na realizaciónde 

proxectos epequenas 

experiencias,aportando 

informes orais ou 

escritos endiferentes 

soportes, eempregando 

fontesvariadas. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CNB1.4.2. Presenta un informe,de 

forma oral ou escrita,empregando 

soportes variados,recollendo 

información de diferentesfontes 

(directas, libros, internet)cando 

traballa de forma individual 

ouenequipo na realización 

deproxectos, experiencias sinxelas 

epequenas investigacións. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 BLOQUE 2 - O SER HUMANO E ASAÚDE 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


3
3 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

                         C.E.I.P. FOGAR    

  

 

 e 

 h 

 B2.1. O corpo humano e oseu 

funcionamento. 

 B2.2. Anatomía efisioloxía. 

 B2.3. Células, tecidos,órganos, 

aparellos esistemas. 

 B2.4. Diferentes tipos de células.Os 

virus e asbacterias. 

 B2.1. Identificar e localizar osprincipais 

órganos implicados na realizacióndas 

funcións vitais do corpo humanoe 

establecer algunhasrelacións 

fundamentais entre elas edeterminados 

hábitos desaúde. 

 CNB2.1.1. Identifica e localizaos 

principais órganos implicadosna 

realización das funcións vitais doser 

humano. 

Identifica, localizae 

describe- explicandoas 

súas funcións- os 

principaisórganos 

implicadosna 

realización dasfuncións 

vitais do serhumano. 

 CMCCT 

 e 

 h 

 B2.5. As funcións vitais noser 

humano. 

 B2.6. Función de relación(órganos 

dos sentidos, sistema nerviosoe 

aparellolocomotor). 

 B2.7. Función denutrición 

(aparellos respiratorio,dixestivo, 

circulatorio eexcretor). 

 B2.8. Función dereprodución 

(aparelloreprodutor). 

 B2.2. Coñecer o funcionamentode 

células, tecidos, órganos,aparellos, 

sistemas: a súa localización,forma, 

estrutura, funcións, coidadosetc. 

 CNB2.2.1. Identifica e describeas 

principais característicasdos 

aparellos respiratorio,dixestivo, 

locomotor, circulatorio e excretore 

explica as principaisfuncións. 

 CMCCT 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 h 

 k 

 m 

 B2.9. Saúde eenfermidade. 

 B2.10. Principais enfermidadesque 

afectan aos aparellos e sistemasdo 

organismohumano. 

 B2.11. Hábitos saudablespara 

previrenfermidades. 

 B2.12. Trastornosalimenticios. 

 B2.13. Efectos nocivos doconsumo 

de alcohol edrogas. 

 B2.14. Tipos dedietas. 

 B2.3. Relacionar determinadasprácticas 

de vida co adecuado funcionamentodo 

corpo, adoptando estilos devida 

saudables e coñecendo asrepercusións 

para asaúde. 

 CNB2.3.1. Recoñece estilos devida 

saudables e os seus efectos sobreo 

coidado e mantementodo 

funcionamento global docorpo. 

 Recoñece estilosde vida 

saudables eos seus 

efectospositivos no 

funcionamentoglobal 

docorpo. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CNB2.3.2. Coñece e explicaos 

principios das dietasequilibradas, 

identificando as prácticassaudables 

para previr e detectar os riscos paraa 

saúde. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CNB2.3.3. Recoñece osefectos   CMCCT 
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 B2.15. Análise de etiquetasde 

produtos. 

 B2.16. Avances da cienciaque 

melloran a saúde e avida. 

 B2.17. Coñecemento deactuacións 

básicas de primeirosauxilios. 

 nocivos do consumo de alcohole 

drogas. 

  CAA 

 CSC 

 CNB2.3.4. Observa, identificae 

describe algúns avances daciencia 

que melloran a saúde(medicina, 

produción e conservaciónde 

alimentos, potabilización daauga 

etc.). 

  CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CNB2.3.5. Coñece técnicasde 

primeiros auxilios, ensituacións 

simuladas ereais. 

  CMCCT 

 CSC 

 BLOQUE 3. OS SERESVIVOS 

 e 

 h 

 B3.1. Seres vivos, seresinertes. 

Diferenciación. 

 B3.2. Organizaciñon e estruturados 

seres vivos: células, tecidos:tipos; 

órganos; aparellos esistemas: 

principais características efuncións. 

 B3.1. Coñecer a estrutura dosseres 

vivos: células, tecidos, tipos,órganos, 

aparellos e sistemas: identificandoas 

principais características efuncións. 

 CNB3.1.1. Identifica e describea 

estrutura dos seres vivos:células, 

tecidos, órganos, aparellos esistemas 

nomeando asprincipais características 

e funcións de cadaun deles. 

 Identifica e describea 

estructura dosseres 

vivos nomeandoas 

principaiscaracterísticas 

e funcións de cadaun 

deles. 

 CCL 

 CMCCT 

 e 

 h 

 l 

 B3.3. Os seresvivos: 

características, clasificación etipos. 

 B3.4. Os animais vertebradose 

invertebrados, característicase 

clasificación. 

 B3.5. As plantas: estruturae 

fisioloxía. A fotosíntese e asúa 

importancia para a vida naTerra. 

 B3.2. Coñecer diferentes niveisde 

clasificación dos seres vivos,atendendo 

ás súas características etipos. 

 CNB3.2.1. Identifica ascaracterísticas 

e clasifica os seresvivos: 

• Reinoanimal. 

• Reino dasplantas. 

• Reino dosfungos. 

• Outrosreinos. 

 Identificaas 

características e 

clasifica os seresvivos 

investigandoe 

explicando asrelacións 

entre eles(cadeas 

alimentarias, 

poboacións, 

comunidadese 

 CMCCT 
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    ecosistemas.  

 CNB3.2.2. Utiliza guíasna 

identificación científica de animaise 

plantas. 

  CMCCT 

 CAA 

 CNB3.2.3. Explica a importanciada 

fotosíntese para a vida naTerra. 

  CMCCT 

 CCL 

 a 

 e 

 h 

 l 

 i 

 o 

 B3.6. As relacións entre osseres 

vivos. Cadeas alimentarias. 

Poboacións, comunidadese 

ecosistemas. Característicase 

compoñentes dunecosistema. 

 B3.7. Ecosistemas: pradería,poza, 

lagoa, bosque, litoral e cidade eos 

seres vivos. A biosfera,diferentes 

hábitats dos seresvivos. 

 B3.8 Hábitos de respecto ecoidado 

cara aos seresvivos. 

 B3.9. Uso de mediostecnolóxicos 

para o estudo dos seresvivos. 

 B3.10. Interese pola observacióne 

polo estudo rigoroso de todosos 

seresvivos. 

 B3.11. Uso da lupa paraa 

 B3.3. Investigar as característicasde 

ecosistemas do seu contorno mediantea 

recollida de datos, facendohipóteses, 

empregando diversas fontesde 

información e presentando osresultados 

en diferentes soportes,mostrando 

interese pola rigorosidade e hábitosde 

respecto e coidado cara aos seresvivos. 

 CNB3.3.1. Investiga e explicaas 

relacións entre os seresvivos. 

Cadeas alimentarias.Poboacións, 

comunidades eecosistemas. 

  CMCT 

 CCL 

 CNB3.3.2. Recoñece e explicaalgúns 

ecosistemas: pradería,charca, 

bosque, litoral e cidade e osseres 

vivos que neleshabitan. 

  CMCCT 

 CCL 

 CNB3.3.3. Observa eidentifica 

diferentes hábitats dos seresvivos 

facendo fincapé no coidado destese 

nomea algunhas causas deextinción 

deespecies. 

  CMCCT 

 CSC 

 CNB3.3.4. Usa a lupa eoutros 

medios tecnolóxicos paraa 

observacióncientífica. 

  CMCCT 
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 observacióncientífica.  
 CNB3.3.5. Observa e rexistraalgún 

proceso asociado á vida dosseres 

vivos, utilizando os instrumentos eos 

medios audiovisuais etecnolóxicos 

apropiados, comunicando dexeito 

oral e escrito osresultados. 

  CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 BLOQUE 4. MATERIA EENERXÍA 

 e 

 h 

 B4.1. Concepto deenerxía. 

Diferentes formas de enerxía. Aluz 

como fonte deenerxía. 

 B4.2. Electricidade: acorrente 

eléctrica. Circuítoseléctricos. 

Magnetismo: omagnetismo 

terrestre. O imán: ocompás. 

 B4.3. Os cambios de estado.As 

reaccións químicas: a combustión,a 

oxidación e afermentación. 

 B4.1. Coñecer leis básicas querexen 

fenómenos como a reflexión da luz,a 

transmisión da corrente eléctrica,os 

cambios de estado e asreaccións 

químicas: a combustión, a oxidación ea 

fermentación. 

 CNB4.1.1. Investiga a travésda 

realización de experienciassinxelas 

para achegarse ao coñcementodas 

leis básicas que rexenfenómenos 

como a reflexión da luz, atransmisión 

da corrente eléctrica e os cambiosde 

estado. 

  CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 CNB4.1.2. Investiga a travésda 

realización de experienciassinxelas 

para achegarse ao coñcementodas 

leis básicas que rexenreaccións 

químicas: combustión, oxidacióne 

fermentación. 

  CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 e 

 h 

 B4.4. Fontes de enerxía ematerias 

primas: a súa orixe.Enerxías 

renovables e nonrenovables. 

 B4.5. Fontes deenerxías 

renovables e non renovables.O 

 B4.2. Coñecer as característicasdas 

fontes de enerxía e materiasprimas 

renovables e non renovablese 

relacionalas codesenvolvemento 

enerxético esostible. 

 CNB4.2.1. Identifica eexplica 

algunhas dasprincipais 

características das diferentesformas 

de enerxía: mecánica,lumínica, 

sonora, eléctrica, térmica equímica. 

 Identifica eexplica 

características das 

diferentes formasde 

enerxía,clasificándoas 

en renovables enon 

 CMCCT 

 CCL 
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 desenvolvementoenerxético, 

sostible eequitativo. 

 B4.6. Utilidade dalgúnsavances, 

produtos e materiais paraa 

sociedade. 

 
 CNB4.2.2. Identifica e explicaos 

beneficios e riscos relacionadoscoa 

utilización das enerxías renovablese 

non renovables: esgotamento,choiva 

ácida, radioactividade,expoñendo 

posibles actuacións paraun 

desenvolvementosostible. 

renovables eexplicando 

os beneficios e osriscos 

da súautilización. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCL 

 e 

 h 

 B4.7. Planificación e realizaciónde 

experiencias diversas paraestudar 

as propiedades de materiais deuso 

común e o seucomportamento 

diante da luz, o son, a calor,a 

humidade e aelectricidade. 

 B.4.8. Predición de cambiosno 

movemento ou na forma doscorpos 

por efecto dasforzas. 

 B4.3. Planificar e realizarsinxelas 

investigacións para estudaro 

comportamento dos corpos diantedas 

forzas, a luz, a electricidade,o 

magnetismo, a calor ou oson. 

 CNB4.3.1. Planifica e realizasinxelas 

experiencias e predí cambios no 

movemento, na forma ou noestado 

dos corpos por efecto das forzasou 

das achegas deenerxía, 

comunicando o proceso seguido eo 

resultadoobtido. 

 Planifica erealiza 

sinxelasexperiencias 

predicindo cambiosno 

movemento, naforma ou 

no estado doscorpos 

por efecto das forzasou 

achegas deenerxía. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CNB4.3.2. Observa dexeito 

sistemático, aprecia e explicaos 

efectos da calor no aumentode 

temperatura e dilatacióndalgúns 

materiais. 

  CMCCT 

 CCL 

 e 

 h 

 B4.9. Observacióndalgúns 

fenómenos de natureza eléctricae 

os seus efectos (luz ecalor). 

 B4.10. Atracción e repulsiónde 

cargaseléctricas. 

 B4.11. Separación decompoñentes 

dunha mesturamediante 

 B4.4. Realizar experiencias sinxelase 

pequenas investigacións sobrediferentes 

fenómenos físicos e químicos damateria. 

 CNB4 4.1 Identifica, experimentae 

exemplifica argumentandoalgúns 

cambios de estado e asúa 

reversibilidade. 

  CMCCT 

 CNB4.4.2. Separa oscompoñentes 

dunha mestura mediantedestilación, 

filtración, evaporación oudisolución. 

  CMCCT 
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 destilación, filtración,evaporación 

oudisolución. 

 B4.12. Reaccións químicas:a 

combustión, a oxidación ea 

fermentación. 

 B4.13. Normas de prevenciónde 

riscos. 

 
 CNB4.4.3. Presenta conclusiónsde 

procesos deinvestigación, 

experiencias sinxelas ouproxectos 

sobre diferentes fenómenos físicose 

químicos da materia, endiferentes 

soportes. 

  CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 CD 

 CNB4.4.4. Identifica e expónas 

principias característicasdas 

reaccións químicas:combustión, 

oxidación efermentación. 

  CMCCT 

 CAA 

 CNB4.4.5. Respecta as normasde 

uso, de seguridade e demantemento 

dos instrumentos de observacióne 

dos materiais detraballo. 

  CMCCT 

 CSC 

 BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS EMÁQUINAS 

 e 

 h 

 B5.1. Máquinas e aparellos.Tipos 

de máquinas na vida cotiá e asúa 

utilidade. 

 B5.2. Análise de operadorese 

emprego na construcióndun 

aparello. 

 B5.1. Coñecer os principios básicosque 

rexen as máquinas e osaparellos. 

 CNB5.1.1. Identifica diferentestipos 

de máquinas e clasifícaas segundoo 

número de pezas, o xeitode 

accionalas e a acción querealizan. 

 Identificadiferentes 

tipos demáquinas, 

clasificándoas, 

describindo algúnsdos 

seus compoñentese 

valorando asúa 

utilidade. 

 CMCCT 

 CAA 

 CNB5.1.2. Observa, identificae 

describe algúns doscompoñentes 

dasmáquinas. 

 CMCCT 

 CCL 

 CNB5.1.3. Observa eidentifica 

algunha das aplicaciónsdas 

máquinas e dos aparellos e asúa 

utilidade para facilitar asactividades 

 CMCCT 

 CSC 
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   humanas.   

 g 

 h 

 j 

 B5.3. Construción deestruturas 

sinxelas que cumpran unhafunción 

ou condición para resolverun 

problema a partir depezas 

moduladas. 

 B5.2. Planificar a construciónde 

obxectos e aparellos cunhafinalidade 

previa, empregando fontesenerxéticas, 

operadores e materiaisapropiados, 

realizando o traballo individual een 

equipo e proporcionandoinformación 

sobre que estratexias seempregaron. 

 CNB5 2.1 Constrúe algunhaestrutura 

sinxela que cumpra unha funciónou 

condición para resolver un problemaa 

partir de pezas moduladas(escaleira, 

ponte, tobogánetc.) 

  CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 e 

 h 

 B5.4. A electricidadeno 

desenvolvemento dasmáquinas. 

 B5.5. Elementos doscircuítos 

eléctricos. 

 B5.6. Efectos daelectricidade. 

 B5.7. Condutores eillantes. 

 B5.8. A relación entreelectricidade 

emagnetismo. 

 B5.3. Realizar experiencias sinxelaspara 

coñecer as leis básicas que rexena 

transmisión da correnteeléctrica. 

 CNB5.3.1. Identifica oselementos 

dun circuíto eléctrico, constrúe une 

explica algúns efectosda 

electricidade. 

  CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CNB5.3.2. Observa e identificaas 

principais características dos imánse 

relaciona electricidade emagnetismo. 

  CMCCT 

 e 

 h 

 B5.9. A ciencia: presente e futuroda 

sociedade. 

 B5.10. Beneficios e riscosdas 

tecnoloxías eprodutos. 

 B5.11. Importantesdescubrimentos 

einventos. 

 B5.4. Coñecer os principais avancesda 

ciencia e da tecnoloxía.Identificaros 

beneficios eriscos. 

 CNB5.4.1. Coñece e explicaalgúns 

dos grandes descubrimentose 

inventos dahumanidade. 

 Coñece e valoraalgún 

dos descubrimentose 

avancesmáis 

importantesda 

humanidade. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CNB5.4.2. Coñece e explicaalgúns 

dos avances da ciencia no fogar ena 

vida cotiá, na medicina, na culturae 

no lecer, na arte, na música, no cinee 

no deporte e nas tecnoloxíasda 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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   información e acomunicación.   

 
 
 
 
 

 

12.2. Cienciassociais 
 

ÁREA CIENCIASSOCIAIS CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

 BLOQUE 1. CONTIDOSCOMÚNS 

 e 

 h 

 B1.1.Iniciación aocoñecemento 

científico, toma de conciencia dasfases 

do mesmo e a súa aplicaciónnas 

Cienciassociais. 

 B1.1.Obter información concretae 

relevante sobre feitos oufenómenos 

previamente delimitados,utilizando 

diferentes fontes (directase 

indirectas) 

 CSB1.1.1.Busca, seleccionae 

organiza información concretae 

relevante, a analiza,obtén 

conclusións, reflexionarespecto 

ao proceso seguido e ocomunica 

oralmente e/ou porescrito. 

 Analiza,obtendo 

conclusións,información 

concreta e relevante,que 

comunica de forma orale 

escrita, amosandounha 

actitude de confianza esi 

mesmos. 

 CAA 

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 B1.2.Recollida de información do temaa 

tratar, utilizando diferentesfontes 

(directas eindirectas). 

 

 e  B1.3.Utilización das tecnoloxíasda  B1.2.Utilizar as tecnoloxías da  CSB1.2.1.Utiliza astecnoloxías  Utiliza as tecnoloxíasda  CD 
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ÁREA CIENCIASSOCIAIS CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

 h 

 i 

información e a comunicaciónpara 

buscar e seleccionarinformación, 

simular procesos epresentar 

conclusións. 

 B1.4.Desenvolvemento deestratexias 

para organizar, asimilar e recuperara 

información obtida mediantediferentes 

métodos efontes. 

 B1.5.Técnicas de traballointelectual. 

información e a comunicaciónpara 

obter información ecomo 

instrumento para aprender,e 

expresar contidos sobreCiencias 

sociais. 

da información e acomunicación 

(internet, blogs, redessociais...) 

para elaborar traballoscoa 

terminoloxía adecuada aostemas 

tratados. 

información ea 

comunicaciónpara 

elaborar traballosde 

forma individual egrupal 

resolvendo conflitosque 

poidan xurdir deforma 

pacífica edemocrática, 

por medio do diálogo ea 

cooperación. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CSB1.2.2.Analizainformacións 

relacionadas coa área emanexa 

imaxes, táboas,gráficos, 

esquemas, resumos eas 

tecnoloxías da información ea 

comunicación. 

  CD 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 h 

 b 

 i 

 o 

 B1.6.Estratexias para desenvolvera 

responsabilidade, a capacidadede 

esforzo e a constancia noestudo. 

Elaboración dun glosariocolectivo. 

 B1.7.Uso e utilización correctode 

diversos materiais cos que setraballa. 

 B1.8.Utilización e lectura dediferentes 

linguaxes textuais egráficos. 

 B1.3.Desenvolvera 

responsabilidade, a capacidadede 

esforzo e a constancia noestudo. 

 CSB1.3.1.Emprega con rigore 

precisión o vocabularioadquirido 

para elaborar traballoscoa 

terminoloxía axeitada aostemas 

tratados. 

  CCL 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CCB1.3.2.Expón oralmentede 

forma clara e ordenada,contidos 

relacionados coa área,que 

manifesten a comprensiónde 

textos orais e /ouescritos. 

  CCL 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 
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ÁREA CIENCIASSOCIAIS CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

 h 

 b 

 i 

 B1.9.Fomento de Técnicas deanimación 

á lectura de textos de divulgacióndas 

Ciencias sociais (de caráctersocial, 

xeográfico e histórico). A prensaescrita e 

dixital como fonte deinformación. 

 B1.4.Realizar traballose 

presentacións a nivel individuale 

grupal que supoñan abusca, 

selección e organización de textosde 

carácter social, xeográfico ou 

histórico, amosando habilidadepara 

traballar tanto individualmentecomo 

de maneira colaborativa dentrodun 

equipo. 

 CSB1.4.1.Realiza traballose 

presentacións a nivel individuale 

grupal que supoñen abusca, 

selección e organizaciónde 

textos de carácterxeográfico, 

social ehistórico. 

  CAA 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 CMCCT 

 h 

 b 

 B1.10.Utilización de técnicaspara 

potenciar a cohesión do grupo eo 

traballocooperativo. 

 B1.5.Valorar o traballo engrupo, 

amosando actitudes decooperación 

e participaciónresponsable, 

aceptando as diferenzascon 

respecto e tolerancia cara ás idease 

achegas alleas nos diálogose 

debates. 

 CSB1.5.1.Utiliza estratexiaspara 

realizar traballos deforma 

individual e en equipo, eamosa 

habilidades para aresolución 

pacífica deconflitos. 

  CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CSB1.5.2.Participa enactividades 

de grupo adoptandoun 

comportamentoresponsable, 

construtivo e solidario erespecta 

os principios básicosdo 

funcionamentodemocrático. 

  CSC 

 CAA 

 a 

 h 

 i 

 B1.11. Estratexias para a resoluciónde 

conflitos, utilización das normasde 

convivencia e valoración daconvivencia 

pacífica etolerante. 

 B1.6.Respecta a variedadedos 

diferentes grupos humanos evalora 

a importancia dunhaconvivencia 

pacífica e tolerante entre todoseles 

sobre a base dosvalores 

democráticos e os dereitoshumanos 

 CSB1.6.1.Valora aimportancia 

dunha convivencia pacíficae 

tolerante entre osdiferentes 

grupos humanos sobre abase 

dos valores democráticos eos 

dereitos humanosuniversalmente 

  CSC 

 CAA 
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ÁREA CIENCIASSOCIAIS CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

  universalmentecompartidos. compartidos.   

 a 

 c 

 B1.12.Participación activa econstrutiva 

na vidasocial. 

 B1.7.Participa dunha maneiraeficaz 

e construtiva na vida socialcreando 

estratexias para resolver conflitose 

empregando códigos deconduta 

xeralmenteaceptados. 

 CSB1.7.1.Participadunha 

maneira eficaz e construtivana 

vida da aula e do centro e creae 

utiliza estratexias pararesolver 

conflitos entre seuscompañeiros 

  CSC 

 CAA 

 CSB1.7.2.Identifica e utilizaos 

códigos de conduta e osusos 

xeralmente aceptadosnas 

distintas sociedades econtornos 

(escola, familia, barrioetc.) 

  CSC 

 CAA 

 a 

 h 

 B1.13.A cooperación e o diálogocomo 

valores democráticosfundamentais. 

 B1.8.Valorar a cooperación eo 

diálogo como forma de evitare 

resolver conflitos, fomentandoos 

valoresdemocráticos. 

 CSB1.8.1.Valora a cooperacióne 

o diálogo como forma de evitare 

resolver conflitos e fomentaos 

valoresdemocráticos. 

  CSC 

 CAA 

 b 

 d 

 B1.14.Iniciativaemprendedora. 

Actividades deexperimentación. 

 B1.9.Desenvolver a creatividade eo 

espírito emprendedor aumentandoas 

capacidades para aproveitara 

información, as ideas epresentar 

conclusiónsinnovadoras. 

 CSB1.9.1.Amosa actitudesde 

confianza en si mesmo/a,sentido 

crítico, iniciativapersoal, 

curiosidade, interese,creatividade 

na aprendizaxe eespírito 

emprendedor que o fan activo 

ante as circunstancias quelle 

rodean. 

  CSIEE 

 CSC 

 CAA 

 CSB1.9.2.Manifestaautonomía  É autónomona  CAA 
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ÁREA CIENCIASSOCIAIS CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

   na planificación e execuciónde 

accións e tarefas e teniniciativa 

na toma dedecisións. 

planificación eexecución 

de accións e tarefas eten 

iniciativapropia. 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 B1.15.Planificación e xestiónde 

proxectos co fin de acadarobxectivos. 

 B1.10.Desenvolver actitudesen 

cooperación e de traballo enequipo, 

así como o hábito de asumirnovos 

roles nunha sociedade encontinuo 

cambio. 

 CSB1.10.1.Desenvolveactitudes 

de cooperación e de traballoen 

equipo, valora as ideas allease 

reacciona con intuición,apertura 

e flexibilidade ante elas. 

 Traballa enequipo 

valorando ideasalleas. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CSB1.10.2.Planifica traballosen 

grupo, coordina equipos,toma 

decisións eacepta 

responsabilidades. 

  CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOSRODEA 

 h 

 g 

 e 

 i 

 B2.1.Cartografía. Planos, mapase 

planisferios. 

 B2.2.Tipos de mapas: físicos, políticose 

temáticos. 

 B2.3. Escalas e signosconvencionais 

dunmapa. 

 B2.4.Técnicas de orientación noespazo. 

Elaboración dun itinerario de viaxecoa 

axuda de ferramentasdixitais. 

 B2.1.Describir correctamenteplanos 

e mapas, incluíndo osplanisferios, 

interpretando a súa escala esignos 

convencionais. 

 CSB2.1.1.Identifica e clasificaos 

diferentes tipos demapas, 

incluíndo os planisferios,define 

que é a escala nun mapae 

emprega e interpreta ossignos 

convencionais máis usuaisque 

poden aparecernel. 

 Identifica e clasificaos 

diferentes tipos demapas 

interpretando ossignos 

convencionaismáis 

usuais elocalizando neles 

o relevo deEuropa, as 

súasvertentes 

hidrográficas e oseu 

clima. 

 CMCCT 

 CAA 

 e  B2.5.O clima. Elementos efactores  B2.2.Identificar os elementosque  CSB2.2.1.Define clima, nomeaos  Define clima, nomeaos  CMCCT 
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ÁREA CIENCIASSOCIAIS CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

 g 

 h 

climáticos. inflúen no clima, explicandocomo 

actúan nel e adquirindo unhaidea 

básica de clima e dos factores queo 

determinan. 

seus elementos e identificaos 

factores que odeterminan 

seus elementose 

identifica os factoresco 

determinan,identificando 

as causase 

consecuencias docambio 

climático. 

 CCL 

 e 

 h 

 o 

 B2.6.A paisaxe: elementos queo 

forman, tipos depaisaxes. 

 B2.7.Características dosprincipais 

paisaxes de España e deEuropa 

 B2.3.Explicar que é unhapaisaxe, 

identificar os principaiselementos 

que o compoñen e ascaracterísticas 

dos principais paisaxes de Españae 

deEuropa. 

 CSB2.3.1.Definepaisaxe, 

identifica os seus elementose 

explica as característicasdos 

principais paisaxes de Españae 

de Europa valorando asúa 

diversidade. 

  CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 e 

 h 

 B2.8.A diversidade xeográficadas 

paisaxes de Europa: relevo, climase 

hidrografía. 

 B2.9. Utilización e consulta ensistemas 

de informaciónxeográfica. 

 B2.4.Identificar asprincipais 

unidades de relevo de Europa,os 

seus climas e a súarede 

hidrográfica, localizándoosnun 

mapa. 

 CSB2.4.1.Localiza nun mapao 

relevo de Europa, assúas 

vertentes hidrográficas e oseu 

clima. 

  CMCCT 

 CSB2.4.2.Recoñece asprincipais 

características do relevo, os ríose 

o clima deEuropa. 

  CMCCT 

 CAA 

 a 

 b 

 h 

 B2.10.A intervención humana nomedio. 

Consumo responsable. Os problemasda 

contaminación. 

 B2.11.O desenvolvementosostible. 

 B2.12. Elaboración dun plande 

 B2.5.Explicar a influenciado 

comportamento humano nomedio 

natural, identificando o usosostible 

dos recursos naturaispropoñendo 

unha serie de medidasnecesarias 

para o desenvolvemento sostibleda 

 CSB2.5.1.Explica o usosostible 

dos recursos naturaispropoñendo 

e adoitando unha seriede 

medidas e actuaciónsque 

conducen á melloradas 

condicións ambientais donosos 

  CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 
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 reciclaxe. humanidade, especificando osseus 

efectospositivos. 

planeta.   

 a 

 b 

 h 

 B2.13.O cambio climático: causase 

consecuencias. 

 B2.6. Explicar as consecuenciasque 

teñen as nosas accións sobre oclima 

e o cambioclimático. 

 CSB2.6.1 Explicar as causase 

consecuencias docambio 

climático e asactuacións 

responsables parafrealo. 

  CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 BLOQUE 3. VIVIR ENSOCIEDADE 

 a 

 d 

 h 

 B3.1.A UniónEuropea. 

 B3.2.A organización económica,social, 

política e territorial da UniónEuropea. 

• Aproximación aalgunhas 

características significativasdos 

países europeos a travésdun 

proxectocooperativo. 

 B3.1.Identificar a estrutura e osfins 

da Unión Europea,explicando 

algunhas vantaxes derivadas dofeito 

de formar parte da UniónEuropea. 

 CSB3.1.1.Explica que é aUnión 

Europea e cales son osseus 

obxectivos políticos eeconómicos 

e localiza nun mapa ospaíses 

membros e as súascapitais. 

 Explica que é aUnión 

Eropea. 

 CSC 

 CAA 

 CSB3.1.2.Identifica asprincipais 

institucións e os seus órganosde 

goberno na UniónEuropea, 

recoñecendo os seus símbolose 

explicando en que consisteo 

mercado único e a zonaeuro. 

  CSC 

 CCEC 

 CCL 

 d 

 g 

 h 

 B3.3.Demografía e poboación.Variables 

demográficas. 

 B3.4.Conceptosdemográficos: 

poboación absoluta, densidadede 

 B3.2.Comprender e interpretaos 

principais conceptos demográficose 

calculalos a partires dos datosde 

poboación. 

 CSB3.2.1.Define poboacióndun 

territorio e identifica osprincipais 

factores que inciden nestae 

defíneoscorrectamente. 

 Define poboacióne 

identifica os factoresque 

inciden nela,describindo 

asprincipais 

 CSC 

 CCL 
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 i poboación distribuciónespacial, 

crecemento natural e crecemento realda 

poboación. 

 B3.5.Representación gráfica dedatos 

demográficos: as pirámidesde 

poboación. 

 
 CSB3 2.2 Interpretaunha 

pirámide de poboación eoutros 

gráficos usados no estudoda 

poboación. 

características da 

poboación españolae 

europea,interpretando 

pirámides de poboacióne 

outrosgráficos. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 d 

 g 

 o 

 h 

 B3.6 Poboación de Europa:distribución 

eevolución. 

 B3.3.Distinguir as principais 

características española eeuropea, 

explicando a súa evolución e asúa 

distribución demográficae 

representándoagraficamente. 

 CSB3.3.1.Describe asprincipais 

características dapoboación 

española eeuropea. 

 CSC 

 CCL 

 CSB3.3.2.Explica o procesoda 

evolución da poboaciónen 

España e Europa e describea 

incidencia que tiveronnesta, 

factores como a esperanzade 

vida ou anatalidade. 

  CSC 

 CCL 

 CAA 

 CSB3.3.3.Describe osfactores 

que condicionan a distribuciónda 

poboación española eeuropea. 

  CSC 

 CCL 

 CSB3.3.4.Describe adensidade 

de poboación deEspaña 

comparándoa mediantegráficos 

coa media da UniónEuropea. 

  CSC 

 CMCCT 

 a  B3.7.Os movementos migratorios:éxodo 

rural, a emigración a Europa, achegada 

 B3.4.Describir os movementos 

migratorios da poboación galega ede 

 CSB3.4.1.Explica o éxodo rural,a 

emigración a Europa, ea 

  CSC 
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 d 

 o 

 h 

de emigrantes ao noso país,problemas 

actuais da poboación. Estudodos 

movementos migratorios dafamilia. 

España explicando o éxodo rural,a 

emigración a Europa, e a chegadade 

emigrantes ao noso país eidentificar 

os problemas actuais dapoboación. 

chegada de emigrantes aonoso 

país. 

  CCEC 

 CCL 

 CSB3.4.2.Identifica e describeos 

principais problemas actuaisda 

poboación:superpoboación, 

envellecemento, inmigraciónetc. 

  CSC 

 CCEC 

 h 

 o 

 B3.8.As actividades económicas eos 

sectores produtivos de Españae 

Europa. 

 B3.9.A produción de bens eservizos. 

 B3.5.Identificar as actividadesque 

pertencen a cada un dossectores 

económicos, describiras 

características destesrecoñecendo 

as principais actividadeseconómicas 

de España eEuropa. 

 CSB3.5.1.Identifica ostres 

sectores deactividades 

económicas e clasificadistintas 

actividades no grupo aoque 

pertencen. 

 Identifica os tressectores 

deactividades 

económicas e clasificaas 

distintas actividadesno 

grupocorrespondente, 

localizándoasnos 

distintosterritorios 

europeos. 

 CSC 

 CMTC 

 CSB3.5.2.Explica asactividades 

relevantes dos sectoresprimario, 

secundario e terciario enEspaña 

e Europa e as súaslocalizacións 

nos territorioscorrespondentes 

 CSC 

 CCL 

 b 

 h 

 B3.10.O consumo e apublicidade. 

Debates sobre a influenciada 

publicidade nas nosas prácticasdiarias. 

 B3.6.Describir o funcionamentoda 

publicidade e as súastécnicas 

distinguindo publicidade educativae 

publicidadeconsumista. 

 CSB3 6.1.Valora conespírito 

crítico a función da publicidadee 

recoñece e explica astécnicas 

publicitarias máishabituais, 

analizando exemplosconcretos. 

  CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 g 

 h 

 B3.11.Educación financeira. O diñeiro.O 

aforro. Elaboración dunpresuposto 

persoal. 

 B3.7.Tomar conciencia do valordo 

diñeiro e dos seus usos medianteun 

consumo responsable e o sentidodo 

 CSB3 7.1.Diferenciaentre 

distintos tipos de gasto e adaptao 

seu presuposto a cada undeles 

  CSIEE 

 CAA 
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 b  aforro.    CMCCT 

 CSC 

 CSB3 7.2.Planifica osseus 

aforros para gastosfuturos 

elaborando unpequeno 

presupostopersoal. 

  CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSB3.7.3.Investigasobre 

diferentes estratexias decompra, 

comparando prezose 

recompilandoinformación. 

 Investiga sobrediferentes 

estratexias decompra, 

comparando prezose 

recompilando 

información. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 b 

 h 

 B3.12.Empregabilidade eespírito 

emprendedor. 

 B3.8.Comprender os beneficiosque 

ofrece o espíritoemprendedor. 

 CSB3 8.1.Desenvolvea 

creatividade e valoraa 

capacidade emprendedorados 

membros dunhasociedade. 

  CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 h  B3.13.A empresa. Actividade efuncións.  B3.9.Explica ascaracterísticas 

esenciais dunhaempresa, 

especificando asdiferentes 

actividades e formas deorganización 

que poden desenvolverdistinguindo 

entre os diferentes tiposde 

empresas. 

 CSB3.9.1.Identificadiferentes 

tipos de empresa segundo oseu 

tamaño e o sector económicoao 

que pertencen ás actividadesque 

desenvolven. 

  CSC 

 CMCCT 

 CSB3.9.2.Describediversas 

formas deorganización 

empresarial. 

  CCL 

 CSC 
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 CSB3.9.3.Define termossinxelos 

relacionados co mundoda 

empresa e a economía,ilustrando 

as definicións conexemplos. 

 Define termossinxelos 

relacionados comundo 

da empresa eda 

economía. 

 CCL 

 CSC 

 BLOQUE 4. AS PEGADAS DOTEMPO 

 g 

 h 

 i 

 o 

 b 

 B4.1.As idades da historia: duracióne 

datación dos feitoshistóricos 

significativos que asacoutan. 

 B4.2.As fontes históricas e asúa 

clasificación. Realización duntraballo 

expositivo seleccionando eclasificando 

distintas fontes (artísticas,literarias, 

gráficas, estatísticas,cartográficas, 

orais,etc.) 

 B4.1.Explicar as característicasde 

cada tempo histórico ecertos 

acontecementos quedeterminaron 

cambios fundamentais no rumboda 

historia. 

 CSB4.1.1.Define o conceptode 

prehistoria, identifica a ideade 

idade da historia e data asidades 

da historia, asociadas aosfeitos 

que marcan os inicios efinais 

nomeando algunhas fontesda 

historia representativas decada 

unhadelas. 

  CSC 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CMCCT 

 g 

 h 

 i 

 B4.3.O tempo histórico e a súamedida. 

 B4.4.Técnicas para localizar no tempoe 

no espazo feitos do pasado: osmapas 

históricos e as liñas dotempo. 

Realización dunha liña do tempoque 

recolla os acontecementoshistóricos 

máis relevantes que marcan asidades 

dahistoria. 

 B4.2.Utiliza as nocións básicasde 

sucesión, duración esimultaneidade 

para ordenar temporalmentealgúns 

feitos históricos e outrosfeitos 

relevantes. 

 CSB4.2.1.Usa diferentestécnicas 

para localizar no tempo eno 

espazo feitos dopasado, 

percibindo a duración,a 

simultaneidade e asrelacións 

entre osacontecementos. 

  CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 b 

 d 

 B4.5.As transformaciónseconómicas, 

políticas, sociais e culturais doséculo 

 B4.3.Identificar, localizar no tempoe 

no espazo e comprender osprocesos 

 CSB4.3.1.Sitúa nunha liñado 

tempo as etapas históricasmáis 

 Sitúa na liña do tempoas 

etapas históricasmáis 

 CMCCT 

 CSC 
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 o 

 h 

XIX. 

 B4.6.España na Idade ContemporáneaI: 

o séculoXIX. 

 B4.7.As transformaciónseconómicas, 

políticas, sociais e culturais doséculo 

XX. 

 B4.8.España na IdadeContemporánea 

II: o século XX. Mulleres ehomes 

relevantes na historia de Españae 

Galicia. 

 B4.9.España na UniónEuropea. 

 B4.10.O Mundo Actual. Realizaciónde 

arquivos sobre temas deactualidade. 

e acontecementoshistóricos, 

políticos, sociais e culturais,máis 

relevantes da historia deEspaña 

para adquirir unha perspectivaglobal 

da súaevolución. 

importantes das distintasidades 

da historia enEspaña. 

importantes, incluíndoa 

prehistoria) e identificano 

tempo e espazo osfeitos 

fundamentais dahistoria 

de Españaexplicándoos. 

 CCEC 

 CSB4.3.2.Identifica e localizano 

tempo e no espazo osfeitos 

fundamentais da historiade 

España describindo asprincipais 

características de cadaunha 

delas. 

  CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 CSB4.3.3.Explicaaspectos 

relacionados coa forma de vidae 

organización social deEspaña 

das distintas épocashistóricas 

estudadas. 

  CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSB4.3.4.Describe enorde 

cronolóxica osprincipais 

movementos artísticos eculturais 

das distintas etapas da historiade 

España citando osseus 

representantesmáis significativos. 

 Describe 

cronoloxicamenteos 

principaismovementos 

artísticos e culturaisda 

historio de Españan eos 

seusprincipais 

representantes. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CSC 

 CSB4.3.5.Explica osprincipais 

acontecementos quese 

  CSC 

 CCEC 
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   produciron durante o s. XIX eXX 

e que determinan a nosahistoria 

contemporánea. 

  CAA 

 CSB4.3.6.Describeas 

características dasociedade 

española actual, e valora oseu 

carácter democrático e plural,así 

como a pertenza áUnión 

Europea. 

 Describeas 

características da 

sociedadeespañola 

actual e valora oseu 

carácter democráticoe 

plural e a súa pertenzaá 

UniónEuropea. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 d 

 o 

 h 

 B4.11.Noso patrimonio históricoe 

cultural. 

 B4.12.Patrimonio daHumanidade. 

Elaboración dunha guía sobre os sitiose 

lugares Patrimonio daHumanidade. 

 B4.4.Desenvolver a curiosidadepor 

coñecer as formas da vidahumana 

no pasado, valorando aimportancia 

que teñen os restos parao 

coñecemento e estudo da historiae 

como patrimonio cultural que haique 

coidar elegar. 

 CSB4.4.1.Identifica, valorae 

respecta o patrimonionatural, 

histórico, cultural e artísticoe 

asume as responsabilidadesque 

supón a súa conservacióne 

mellora. 

 Identifica, valorae 

respecta opatrimonio 

natural, histórico,cultural 

e artístico e asumeas 

responsabilidadesque 

supón a súaconservación 

emellora. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSB4.4.2.Respecta osrestos 

históricos e os valora comoun 

patrimonio que debemos legare 

recoñece o valor que opatrimonio 

arqueolóxico monumentalnos 

achega para o coñecementodo 

pasado. 

  CSC 

 CCEC 

 CAA 

 d  B4.13.Museos, sitios emonumentos  B4.5.Valorar a importanciados  CSB4.5.1.Respecta e asumeo   CSC 
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 o 

 h 

históricos como espazos deaprendizaxe 

egozo. 

museos, sitios e monumentos 

históricos como espazos ondese 

ensina e aprende, amosandounha 

actitude de respecto á súa contornae 

á súa cultura, apreciando aherdanza 

cultural. 

comportamento quedebe 

cumprirse cando visita unmuseo 

ou un edificioantigo. 

  CCEC 

 CAA 

 CSB4.5.2.Aprecia aherdanza 

cultural a escala local, nacionale 

europea como ariqueza 

compartida que hai quecoñecer, 

preservar ecoidar. 

  CSC 

 CCEC 

 CAA 
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12.3. Lingua Castelá eliteratura: 
 

ÁREA LINGUA CASTELÁ ELITERATURA CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR EESCOITAR 

 a 

 c 

 e 

 B1.1. Estratexias e normas parao 

intercambio comunicativo:participación; 

exposición clara; organizacióndo 

discurso; escoita; respecto á quendade 

palabra; papel de persoamoderadora; 

entoación adecuada; respectopolos 

sentimentos, experiencias,ideas, 

opinións e coñecementos dos edas 

demais. 

 B1.1. Participar en situaciónsde 

comunicación, dirixidasou 

espontáneas, respectando asnormas 

da comunicación: quenda depalabra, 

organizar o discurso, escoitare 

incorporar as intervencións dose 

dawsdemais. 

 LCB1.1.1. Emprega  a  linguaoral 

e axusta os rexistros lingüísticos 

segundo o grao de formalidadee a 

finalidade (académica, sociale 

lúdica). 

 Emprega 

conscientementerecursos

lingüísticos e 

paralingüísticos para 

comunicarse nas 

interaccións

 orais,

participandoactivamente 

en distintas situaciónsde 

comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB1.1.2. Transmite as ideascon 

claridade, coherenciae corrección. 

 CCL 

 CAA 

 LCB1.1.3. Escoita atentamenteas 

intervencións dos compañeirose 

segue as estratexias enormas 

para o intercambiocomunicativo 

mostrando respecto e 

consideración polasideas, 

sentimentos e emociónsdose 

dasdemais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB1.1.4. Aplica asnormas 

sociocomunicativas: 

 escoitaatenta, espera dequendas 

participación

 respectuosa,adecuación á 

intervención da persoa 

interlocutora, papelde 

 Amosa unha actitudede 

escoita atenta eunha 

comprensión xeral,de 

acordo ao seunivel 

educativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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   persoa moderadora e certas 

normas decortesía. 

  

 e  B1.2. Comprensión e expresiónde 

mensaxes verbais e nonverbais. 

 B1.2. Integrar e recoñecera 

información verbal e non verbaldos 

discursosorais. 

 LCB1.2.1.

 Empregaconscientemente

 recursos lingüísticos e non 

lingüísticospara comunicarse 

nasinteraccións orais 

  CCL 

 a 

 b 

 e 

 B1.3. Participación en situaciónsde 

comunicación, espontáneas edirixidas, 

utilizando un discurso ordenadoe 

coherente. 

 B1.3. Expresarse de forma oralpara 

satisfacer necesidadesde 

comunicación en diferentes 

situacións con vocabulario precisoe 

estruturacoherente. 

 LCB1.3.1. Exprésasecunha 

pronunciación e unhadicción 

correctas: articulación,ritmo, 

entoación evolume. 

  CCL 

 LCB1.3.2. Expresa assúas 

propias ideascomprensiblemente, 

substituíndo elementos básicos 

do modelodado. 

  CCL 

 LCB1.3.3. Participaactivamente 

en diversas situaciónsde 

comunicación: 

• Debates ediálogos. 

• Exposicións orais con esen 

axuda das tecnoloxíasda 

información ecomunicación. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 LCB1.3.4. Participa activamentee 

de forma construtiva nastarefas 

de aula, cooperando ensituación 

de aprendizaxecompartida. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 e  B.1.4. Valoración crítica demensaxes 

verbais e nonverbais. 

 B1.4. Analizar e valorar consentido 

crítico as mensaxesorais. 

 LCB1.4.1. Amosa unhaactitude de 

escoitaatenta. 

  CCL 

 LCB1.4.2. Comprendea 

información xeral en textosorais 

de uso habitual, do ámbitoescolar 

esocial. 

 Comprende textosde 

diferente

tipoloxíaidentificando 

asúa 

intencióncomunicativa. 

 CCL 

 CAA 

 LCB1.4.3. Interpreta o sentidodos 

elementos básicos dotexto 

necesarios para acomprensión 

global (léxico,locucións). 

 CCL 

 CAA 

 e  B1.5. Valoración doscontidos 

transmitidos polo texto. Deducióndas 

palabras polo contexto. Ampliacióndo 

vocabulario. Creación deredes 

semánticassinxelas. 

 B1.5. Facer hipóteses sobreo 

significado de palabras a partir do 

seu contexto deuso 

 LCB1.5.1. Utiliza ovocabulario 

axeitado á súa idadenas 

expresións axeitadas paraas 

diferentes funcións dalinguaxe. 

  CCL 

 LCB1.5.3. Diferenza polocontexto 

o significado decorrespondencias 

fonema-grafía idénticas(palabras 

homófonas,

 homónimas,parónimas,polisémica

s). 

  CCL 

 e  B1.6. Comprensión de textosorais 

segundo a súa tipoloxía.Ideasprincipais 

e secundarias. Ampliacióndo 

vocabulario. Redessemánticas. 

 B1.6. Comprender o sentidoglobal 

dos textos orais, recoñecendoas 

ideas principais e secundariase 

identificar ideas ou valoresnon 

explícitos. 

 LCB1.6.1. Identifica o temado 

texto. 

 Identifica o tema, asideas 

principais eas 

secundarias duntexto, 

elaborando resumose 

esquemas. 

 CCL 

 LCB1.6.2. Identifica as

 ideasprincipais duntexto. 

  CCL 

 CAA 
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 LCB1.6.3. Resume untexto 

distinguindo ideas principaise 

secundarias. 

  CCL 

 CCA 

 b 

 e 

 B1.7. Audición e reprodución detextos 

adecuados ao nivel que estimulen oseu 

interese. 

 B1.8. Dramatizacións de textosliterarios 

adaptados á idade e deproducións 

propias. 

 B1.7. Memorizar e reproducirtextos 

axeitados aos seus gustose 

intereses, utilizando con correccióne 

creatividade as distintasestratexias 

de comunicaciónoral. 

 LCB1.7.1. Reproduce dememoria 

breves textos literarios ounon 

literarios axeitados aosseus 

gustos e intereses, utilizandocon 

corrección e creatividadeas 

distintas estratexiasde 

comunicaciónoral. 

  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 a 

 e 

 B1.9. Identificación dafinalidade 

comunicativa de textos dediferentes 

tipoloxías: atendendo á formada 

mensaxe (descritivos,narrativos, 

dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súaintención 

comunicativa (informativos,literarios, 

prescritivos e persuasivos)Ideas 

principais e secundarias. Ampliacióndo 

vocabulario. Redessemánticas. 

 B1.8. Comprender textosorais 

segundo a súa tipoloxía: atendendoá 

forma da mensaxe(descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivose 

argumentativos) e a súaintención 

comunicativa (informativos,literarios, 

prescritivos e persuasivos). 

 LCB1.8.1. Sigue instrucións 

dadas para levar acabo 

actividadesdiversas. 

  CCL 

 CAA 

 LCB1.8.2. Responde deforma 

correcta a

 preguntascorrespondentes 

ácomprensión literal, 

interpretativa e críticado texto, e 

infire o sentidode elementos non 

explícitosnos textosorais. 

  CCL 

 CAA 

 LCB1.8.3. Utiliza ainformación 

recollida para levar acabo 

diversas actividades ensituacións 

de aprendizaxe individualou 

colectiva. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 b  B1.10. Expresión e produción detextos 

orais segundo a súa tipoloxía:narrativos, 

 B1.9. Producir textos orais brevese 

sinxelos dos xéneros máishabituais 

 LCB1.9.1. Reproduce 

comprensiblemente textosorais 

 Reproduce dememoria 

textos breves literariose 

 CCL 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


5
8 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

                         C.E.I.P. FOGAR    

  

 

 e descritivos argumentativos,expositivos, 

instrutivos, informativos epersuasivos. 

imitandomodelos. breves e sinxelosimitando 

modelos e axustándose áforma 

da mensaxe(descritivos, 

narrativos,

 dialogados,

expositivos e argumentativos) ea 

súa intencióncomunicativa 

(informativos, 

 literarios,pr

escritivos epersuasivos). 

nonliterarios.  

 LCB1.9.2. Recordaalgunhas ideas 

básicas despois deescoitar un 

texto e exprésaas oralmente en 

resposta a preguntasdirectas. 

  CCL 

 CCA 

 LCB1.9.3. Organiza e planificao 

discurso axeitándose ásituación 

de comunicación e aosdiferentes 

modos discursivos(narrar, 

describir, informarse edialogar) 

empregando osrecursos 

lingüísticospertinentes. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B1.11. Estratexias para utilizara linguaxe 

oral como instrumentode comunicación e 

aprendizaxe:escoitar, recoller datos, 

preguntar. Participación en enquisas e 

entrevistas.Comentario oral e 

xuízopersoal. 

 B1.10. Utilizar de xeito efectivoa 

linguaxe oral: escoitaractivamente, 

recoller datos, preguntare 

repreguntar, participar  nasenquisas 

e entrevistas e expresaroralmente 

con claridade o propio xuízopersoal, 

de acordo coa súaidade. 

 LCB1.10.1. Emprega dexeito 

efectivo a linguaxe oralpara 

comunicarse e aprender:escoita 

activa, recollida de datos, 

pregunta erepregunta, 

participación en enquisase 

entrevistas, emisión dexuízo 

persoal. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 b  B1.11. Estratexias para utilizar a 

linguaxe oral como instrumentode 

 B1.11. Valorar os medios de 

comunicación social como 

 LCB1.11.1. Resumeentrevistas, 

noticias e debates infantís… 

  CCL 
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 d 

 e 

comunicación e aprendizaxe:escoitar, 

recoller datos, preguntar. Participación 

en enquisas e entrevistas.Comentario 

oral e xuízopersoal. 

instrumento de aprendizaxe ede 

acceso a informacións eexperiencias 

de doutraspersoas. 

procedentes da radio, televisióne 

dainternet. 

  CD 

 CAA 

 CSC 

 LCB1.11.2. Transforma en 

noticias feitos cotiáns próximosá 

súa realidade, axustándoseá 

estrutura e linguaxe propiosdo 

xénero e imitandomodelos. 

  CCL 

 CSC 

 LCB1.11.3. Realiza entrevistase 

reportaxes sobre temas doseu 

interese, seguindomodelos. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB1.11.4. Prepara,seguindo 

modelos, reportaxes sobretemas 

de seuinterese. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA.LER 

 e  B2.1. Consolidación do sistema delecto- 

escritura. 

 B2.2. Lectura en voz alta dedistintos 

tipos detexto. 

 B2.1. Ler en voz altadiferentes 

textos, con fluidez eentoación 

adecuada. 

 LCB2.1.1. Le en voz alta,con 

precisión, diferentes tiposde 

textos apropiados á súa idadecon 

velocidade, fluidez eentoación 

adecuada. 

 Le en silencio e envoz 

alta coavelocidade, 

fluidez eentoación 

adecuada textosde 

diferente complexidadee 

tipoloxía. 

 CCL 

 LCB2.1.2. Descodificacon 

precisión e rapidez todo tipode 

palabras. 

  CCL 
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 e  B2.3. Comprensión de textos, en voz 

alta e en silencio, segundo oseu 

tipoloxía. 

 B2.4. Audición de diferentes tipos de 

textos. 

 B2.2. Comprender distintos tiposde 

textos adaptados á idade eutilizando 

a lectura como medio para ampliaro 

vocabulario e fixar aortografía 

correcta. 

 LCB2.2.1. Entende a mensaxede 

xeito global e identifica asideas 

principais e as secundariasdos 

textos de diferente tipoloxía,do 

ámbito escolar e social, a partirda 

lectura dun texto en vozalta. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.2.2. Comprende, concerto 

grado de detalle, diferentestipos 

de textos atendendo á formada 

mensaxe (descritivos,narrativos, 

dialogados, expositivose 

argumentativos) e a súaintención 

comunicativa

 (informativos,literarios, 

prescritivos e persuasivos). 

  CCL 

 CAA 

 e  B2.5. Lectura, en silencio, e 

comprensión de distintos tipos detexto. 

 B2.3. Ler en silencio diferentestextos 

valorando o progreso na velocidadee 

acomprensión. 

 LCB2.3.1. Le en silencio coa 

velocidade adecuada textosde 

diferentecomplexidade. 

  CCL 

 LCB2.3.2. Realiza lecturasen 

silencio resumindo conbrevidade 

os textoslidos. 

  CCL 

 e  B2.6. Subliñado, esquematizacióne 

resumo da información relevantedun 

texto. 

 B2.4. Resumir un textolido reflectindo 

a estrutura edestacando as ideas 

principais e secundariasnos distintos 

tipos detextos. 

 LCB2.4.1. Capta o propósitode 

diferentes tipoloxíatextuais. 

Identifica as partes dasúa 

estrutura organizativa, analizaa 

súa progresióntemática. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.4.2. Elabora resumosde 

textos lidos e identifica os 

  CCL 
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   elementos característicos

 dosdiferentes tipos 

detexto. 

  CAA 

 LCB2.4.3. Recoñecealgúns 

mecanismos de cohesiónen 

diferentes tipos detexto. 

  CCL 

 LCB2.4.4. Elabora esquemasa 

partir de textosexpositivos. 

  CCL 

 e  B2.7. Comprensión de textos segundoa 

súatipoloxía. 

 B2.5. Utilizar estratexias paraa 

comprensión de textos dediversa 

índole. 

 LCB2.5.1. Interpreta o valordo 

título e asilustracións. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.5.2. Marca aspalabras 

clave dun texto que axudaná 

comprensiónglobal. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.5.3. Activacoñecementos 

previos axudándose delespara 

comprender untexto. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.5.4. Realiza inferenciase 

formulahipóteses. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.5.5. Comprendea 

información contida nosgráficos, 

establecendo relaciónscoa 

información que aparece notexto 

relacionada conestes. 

  CCL 

 CMCT 

 CAA 

 LCB2.5.6. Interpreta esquemas 

de chave, números, mapas 

  CCL 

 CAA 
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   conceptuaissinxelos.   

 e  B2.8. Gusto pola lectura. Hábitolector. 

Lectura de diferentes textos comofonte 

de información, de deleite e dediversión. 

 B2.9. Selección de libros segundoo 

gustopersoal. 

 B2.10. Lectura dos libros establecidos 

no Planlector. 

 B2.6. Ler por propia

 iniciativadiferentes tipos detextos. 

 LCB2.6.1. Ten programadoun 

tempo semanal para lerdiferentes 

textos. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB2.6.2. Levoluntariamente 

textos propostos polo mestreou 

mestra. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 B2.11. Uso da biblioteca para aprocura 

de información e utilización damesma 

como fonte deaprendizaxe 

 B2.7. Utilizar textos científicosen 

diferentes soportes  paraseleccionar 

e recoller información,ampliar 

coñecementos e aplicalosen 

traballospersoais. 

 LCB2.7.1. Consultadiferentes 

fontes bibliográficas e textosde 

soporte informático paraobter 

datos e información pararealizar 

traballos individuais ou engrupo. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 B2.12. Identificación e valoracióncrítica 

das mensaxes e valorestransmitidos 

polotexto. 

 B2.8. Concentrarse en entendere 

interpretar o significado dostextos 

lidos. 

 LCB2.8.1. Deduce o significado 

de palabras e expresiónscon 

axuda docontexto. 

  CCL 

 CAA 

 LCB2.8.2. Comprendetextos 

xornalísticos epublicitarios. 

Identifica a súaintención 

comunicativa. Diferenzaentre 

información, opinión e 

publicidade. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB2.8.3. Infire, interpretae 

formula hipótese sobre ocontido. 

Sabe relacionar oselementos 

lingüísticos cos nonlingüísticos 

 Formula hipóteses sobre 

o contido a partir dotítulo 

e dasilustracións. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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   nos diferentes tipos detextos.   

 LCB2.8.4. Establece relación 

entre as ilustracións e oscontidos 

do texto, presentahipóteses, 

realiza predicións, e identificana 

lectura o tipo de texto ea 

intención. 

  CCL 

 CMCT 

 CAA 

 LCB2.8.5. Interpreta alinguaxe 

figurada,

 metáforas,personificacións, 

hipérbolese xogos de palabras 

entextos publicitarios. 

  CCL 

 CCEC 

 a 

 e 

 i 

 B2.13. Uso guiado das Tecnoloxíasda 

Información e a Comunicación paraa 

localización, selección, interpretacióne 

organización dainformación. 

 B2.12. Identificación e valoracióncrítica 

das mensaxes e valorestransmitidos 

polotexto. 

 B2.9. Utilizar as Tecnoloxíasda 

Información e a Comunicaciónde 

modo eficiente e responsable paraa 

procura e tratamento dainformación. 

 LCB2.9.1. Utiliza osmedios 

informáticos paraobter 

información. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB2.9.2. Interpreta a 

información e fai un resumoda 

mesma. 

  CCL 

 CAA 

 e  B2.8. Gusto pola lectura. Hábitolector. 

Lectura de diferentes textos comofonte 

de información, de deleite e dediversión. 

 B2.11. Uso da biblioteca para aprocura 

de información e utilización damesma 

como fonte deaprendizaxe. 

 B2.14. Lectura dos libros establecidos 

no Planlector. 

 B2.10. Desenvolver o Plan lectorque 

dea resposta a unhaplanificación 

sistemática de mellora daeficacia 

lectora e fomente o gustopola lectura. 

 LCB2.10.1. Utiliza abiblioteca 

para localizar un libro 

determinado con seguridadee 

autonomía, aplicando asnormas 

de funcionamento damesma. 

 Empregaa biblioteca para 

localizar unlibro 

determinado e expónos 

argumentos delecturas 

realizadas

dandoreferenciasbibliográ

ficas como autor,etc. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB2.10.2. Expón osargumentos 

de lecturas realizadasdando conta 

dalgunhasreferencias 

 CCL 

 CAA 
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   bibliográficas: autor ouautora, 

editorial, xénero ouilustracións. 

  CCEC 

 LCB2.10.3. Seleccionalecturas 

con criterio persoal e expresao 

gusto pola lectura de diversos 

xéneros literarios como fontede 

lecer manifestando a súaopinión 

sobre os textoslidos. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA.ESCRIBIR 

 e  B3.1. Produción de textospara 

comunicar coñecementos, experiencias 

e necesidades: atendendo á formada 

mensaxe (descritivos,narrativos, 

dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súaintención 

comunicativa (informativos,literarios, 

prescritivos e persuasivos). 

 B3.2. Cohesión do texto:enlaces, 

substitucións léxicas, mantementodo 

tempo verbal epuntuación. 

 B3.3. Aplicación das normasortográficas 

e signos de puntuación (punto ecoma, 

guión, dous puntos, raia, signosde 

entoación, parénteses, etc). 

Acentuación. 

 B3.4. Orde epresentación. 

 B3.1. Producir textos condiferentes 

intencións comunicativascon 

coherencia, respectando asúa 

estrutura e aplicando asregras 

ortográficas coidando acaligrafía, 

orde epresentación. 

 LCB3.1.1. Escribe, endiferentes 

soportes, textos propios do 

ámbito da vida cotiá, doámbito 

escolar e social: diarios,cartas, 

correos electrónicos,noticias, 

textos literarios,folletos 

informativos eliterarios, 

narracións, textoscientíficos, 

anuncios

 publicitarios,regulamentos, 

 receitas,instrucións, 

normas,solicitudes, 

…. 

 Escribe textos devariada 

tipoloxía(planificando, 

redactando erevisando) 

en diferentessoportes, 

con coherenciae 

cohesión, respectandoas 

normas

básicasgramaticais 

eortográficas da 

linguacastelá. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB3.1.2. Escribe  textosusando 

o rexistro adecuado,organizando 

as ideas con claridade,enlazando 

enunciados en secuenciaslineais 

cohesivas e respectandoas 

normas gramaticais e 

ortográficas. 

  CCL 

 CAA 
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 LCB3.1.3. Escribe diferentestipos 

de textos adecuando alinguaxe ás 

características doxénero, 

seguindo modelos, encamiñados 

a desenvolver a súacapacidade 

creativa naescritura. 

  CCL 

 CCA 

 CSIEE 

 e  B3.5. Normas e estratexias paraa 

produción de textos:planificación 

(función, destinatario,estrutura...). 

 B3.6. Revisión e mellora dotexto. 

 B3.7. Realización deditados. 

 B3.2. Aplicar todas as fasesdo 

proceso de escritura na produciónde 

textos escritos de distintaíndole: 

planificación, textualización, revisión 

e reescritura, utilizando esquemase 

mapas conceptuais,aplicando 

estratexias de tratamentoda 

información, redactando osseus 

textos con claridade, precisióne 

corrección, revisándoospara 

melloralos e avaliando, coa axudade 

guías, as produciónspropias e alleas. 

 LCB3.2.1. Resume o contidode 

textos propios do ámbito da vida 

persoal e do ámbitoescolar, 

recollendo as ideasprincipais, 

evitando parafrasear o textoe 

utilizando unha expresiónpersoal. 

  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 LCB3.2.2. Aplica  correctamente 

os signos de puntuación, as 

regras de acentuacióne 

ortográficas propias donivel. 

  CCL 

 CAA 

 LCB3.2.3. Reproduce

 textosditados concorrección. 

 Reproduce textosditados 

respectando asnormas 

básicas deortografía. 

 CCL 

 LCB3.2.4. Emprega estratexias 

de procura e selecciónda 

información: tomar notas,elaborar 

esquemas, guións, borradorese 

mapasconceptuais. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 e  B3.3. Aplicación das normasortográficas 

e signos de puntuación (punto ecoma, 

guión, dous puntos, raia, signosde 

 B3.3. Utilizar o dicionariocomo 

recurso para  resolver  dúbidassobre 

alingua,ousoouaortografíadas 

 LCB3.3.1. Utiliza habitualmenteo 

dicionario, en papel e en liña,no 

proceso deescritura. 

  CCL 

 CAA 
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 entoación eparénteses).Acentuación. palabras.    

 a 

 e 

 B3.8. Creación de textos utilizandoa 

linguaxe verbal e non verbalcon 

intención informativa:

 carteispublicitarios. Anuncios.Cómics. 

 B3.4. Elaborar proxectosindividuais 

ou colectivos sobre diferentestemas 

daárea. 

 LCB3.4.1. Elabora gráficas a 

partir de datos seleccionadose 

organizados procedentesde 

diferentes textos (librosde 

consulta, xornais erevistas). 

  CCL 

 CAA 

 LCB3.4.2. Presenta un informede 

forma ordenada e clara,utilizando 

soporte papel e informático,sobre 

problemas ou situaciónssinxelas, 

recollendo informaciónde 

diferentes fontes (directas,libros, 

Internet), seguindo un plande 

traballo e

 expresandoconclusións. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.4.3. Elabora uninforme 

seguindo un guión establecido 

que supoña  a  procura,selección 

e organización da informaciónde 

textos de caráctercientífico, 

xeográfico ouhistórico. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 e  B3.2. Cohesión do texto:enlaces, 

substitucións léxicas, mantementodo 

tempo verbal,puntuación. 

 B3.5. Buscar unha melloraprogresiva 

no uso da lingua, explorandocanles 

que desenvolvan a sensibilidade,a 

creatividade e aestética. 

 LCB3.5.1. Pon interesee 

esfórzase por

 escribircorrectamente de 

formapersoal. 

  CCL 

 CAA 

 a 

 e 

 B3.8. Creación de textos utilizandoa 

linguaxe verbal e non verbalcon 

intención informativa: carteis 

 B3.6. Favorecer a través dalinguaxe 

a formación dun pensamentocrítico 

que impida discriminaciónse 

 LCB3.6.1. Expresa, porescrito, 

opinións, reflexións evaloracións 

argumentadas e usa, dexeito 

  CCL 

 CAA 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


6
7 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

                         C.E.I.P. FOGAR    

  

 

 publicitarios. Anuncios.Cómics. prexuízos. habitual, unha linguaxe

 nonsexista. 

  

 e  B3.9. Produción de textos segundoo 

Plan deescritura. 

 B3.7. Levar a cabo o plandea 

escritura que de resposta aunha 

planificación sistemática demellora 

da eficacia escritora e fomentea 

creatividade. 

 LCB3.7.1. Planifica eredacta 

textos seguindo unspasos: 

planificación, redacción, revisióne 

mellora. 

- Determina con antelacióncomo 

será o texto, a súa extensión,o 

tratamento autor/a-lector/a ea 

presentación. 

- Adapta a expresión áintención, 

tendo en conta ao interlocutor eo 

asunto de que setrata. 

- Presenta os escritoscon 

limpeza, claridade, precisióne 

orde os escritos. 

- Reescribe otexto. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.7.2. Valora a súapropia 

produción escrita, así comoa 

produción escrita dos seus 

compañeiros. 

 Valora as súas 

producións escritas eas 

doscompañeiros. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 i 

 B3.8. Creación de textos utilizandoa 

linguaxe verbal e non verbalcon 

intención informativa:

 carteispublicitarios. Anuncios.Cómics. 

 B3.9. Produción de textos segundoo 

Plan deescritura. 

 B3.8. Utilizar as Tecnoloxíasda 

Información e a Comunicaciónde 

modo eficiente e responsablepara 

presentar as súasproducións. 

 LCB3.8.1. Usa coneficacia 

Internet e as Tecnoloxíasda 

Información e aComunicación 

para escribir, presentar os textos 

e buscar información, crear 

táboas e gráficas. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 BLOQUE 4. COÑECEMENTO DALINGUA 
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 e  B4.1. Apalabra. 

 B4.2. Recoñecemento dasdistintas 

clases de palabras eexplicación reflexiva 

do seu uso ensituacións concretas de 

comunicación(nome, verbo, 

adxectivo,preposición, 

adverbio,conxunción, pronomes,artigos, 

interxeccións). 

 B4.3. Conxugación dos verbosregulares 

e irregulares máisfrecuentes. 

 B4.1. Aplicar oscoñecementos 

básicos sobre a estrutura da lingua,a 

gramática (categorías gramaticais),o 

vocabulario (formación esignificado 

das palabras e campossemánticos), 

así coma as regras de ortografíapara 

favorecer unha comunicaciónmáis 

eficaz. 

 LCB4.1.1. Identifica todasas 

categorías gramaticais polasúa 

función na lingua: presentarao 

nome, substituír aonome, 

expresar características donome, 

expresar accións ouestados, 

enlazar ou relacionar palabrasou 

oracións. 

 Identifica todasas 

categoríasgramaticais 

pola súa funciónna lingua. 

 CCL 

 LCB4.1.2. Conxuga e usacon 

corrección todos ostempos 

simples e compostos nasformas 

persoais e non persoais domodo 

indicativo e subxuntivo detodos 

osverbos. 

 Coñece ostempos 

simples e compostose 

conxúgaos e úsaoscon 

corrección. 



 CCL 

 LCB4.1.3. Diferenza familiasde 

palabras. 

  CCL 

 e  B4.4. Vocabulario: sinónimose 

antónimos, palabras polisémicase 

homónimas, arcaísmos,estranxeirismos 

e neoloxismos. Frases feitas.Formación 

de substantivos, adxectivos everbos. 

Recursos derivativos: prefixos esufixos 

na formación de nomes, adxectivose 

verbos. Siglas e abreviaturas. 

 B4.5. Recoñecemento eobservación 

reflexiva dos constituíntes oracionais:a 

oración simple, suxeito epredicado. 

 B4.6. Recoñecemento e usodalgúns 

 B4.2. Desenvolver as destrezase 

competencias lingüísticas a travésdo 

uso dalingua. 

 LCB4.2.1. Identifica eusa 

sinónimos e antónimos,palabras 

polisémicas ehomónimas, 

arcaísmos, estranxeirismos e 

neoloxismos, frases  feitas,siglas 

eabreviaturas. 

  CCL 

 LCB4.2.2. Recoñecepalabras 

compostas, prefixos e sufixose 

crea palabrasderivadas. 

  CCL 

 LCB4.2.3. Identifica e clasificaos 

diferentes tipos de palabrasnun 

  CCL 
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 conectores textuais (de orde, contrastee 

explicación) e dos principais 

mecanismos de referencia interna,tanto 

gramaticais (substituciónspronominais) 

coma léxicos (elipses esubstitucións 

mediante sinónimos ehiperónimos). 

 texto.   

 LCB4.2.4. Recoñece e usa os 

conectores básicosentre oracións: 

causa,consecuencia, finalidade... 

  CCL 

 LCB4.2.5. Identifica asoracións 

como unidades designificado 

completo. Recoñece aoración 

simple, diferencia suxeitoe 

predicado. 

  CCL 

 e  B4.7. Uso eficaz do dicionariopara 

ampliación de vocabulario ecomo 

consulta ortográfica egramatical. 

 B4.3. Sistematizar a adquisiciónde 

vocabulario a través dostextos. 

 LCB4.3.1. Recoñece aestrutura 

do dicionario e tipos dedicionario, 

en diferentes soportes eúsaos 

para buscar o significadode 

calquera palabra (derivadase 

sinónimas). 

 Utiliza axeitadamenteo 

dicionario. 



 CCL 

 CAA 

 LCB4.3.2. Selecciona aacepción 

correcta segundo o contextode 

entre as varias que lle ofreceo 

dicionario. 

  CCL 

 CAA 

 LCB4.3.3. Recoñece eusa 

correctamente asnormas 

ortográficas nas súasproducións 

escritas. 

.  CCL 

 e  B4.2. Recoñecemento  das

 distintasclases de palabras

 e explicación 

 B4.4. Desenvolver estratexiaspara 

mellorar a comprensión oral eescrita 

 LCB4.4.1. Sinala as 

características que definenás 

  CCL 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


7
0 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

                         C.E.I.P. FOGAR    

  

 

 reflexiva do seu uso ensituacións 

concretas de comunicación(nome, verbo, 

adxectivo,preposición, 

adverbio,conxunción, pronomes,artigos, 

interxeccións). 

 B4.8. Ortografía: utilización dasregras 

básicas de ortografía. Regrasde 

acentuación. 

 B4.9. Clases de nomes:comúns, propios, 

individuais, colectivos, concretos 

eabstractos. 

 B4.10. Utilización adecuada dossignos 

depuntuación. 

 B4.11. As relaciónsgramaticais. 

Recoñecemento e explicaciónreflexiva 

das relacións que se establecen entreo 

substantivo e o resto doscompoñentes 

do gruponominal. 

a través do coñecemento dalingua. diferentes clases de palabrase 

nomes: clasificación e usopara 

construír o discurso nos 

diferentes tipos deproducións. 

  

 LCB4.4.2. Utiliza  correctamente 

as normas de concordanciade 

xénero e número naexpresión oral 

eescrita. 

  CCL 

 LCB4.4.3. Aplica  correctamente 

as normas de acentuacióne 

clasifica as palabras duntexto. 

 Aplica correctamenteas 

normas básicasde 

acentuación 

 CCL 

 LCB4.4.4. Usa con correcciónos 

signos depuntuación. 

  CCL 

 LCB4.4.5. Aplica as normasdo 

uso datil. 

  CCL 

 LCB4.4.6. Utiliza unhasintaxe 

adecuada nas produciónsescritas 

propias. 

 Utiliza unhasintaxe 

adecuada ao seunivel 

educativo. 

 CCL 

 e 

 i 

 B4.12. Utilización de materialmultimedia 

educativo e outros recursos didácticos 

ao seu alcance e propios da súaidade. 

 B4.5. Utilizar programaseducativos 

dixitais para realizar tarefas e 

avanzar naaprendizaxe. 

 LCB4.5.1. Utilizadistintos 

programas educativosdixitais 

como apoio e reforzoda 

aprendizaxe. 

  CCL 

 CD 

 CAA 

 d 

 e 

 B4.13. As variedades dalingua. 

 B4.14. Coñecemento xeral derealidade 

plurilingüe de España e a súavaloración 

 B4.6. Coñecer a variedadelingüística 

de España e do español comofonte 

de enriquecemento cultural.Mostrar 

 LCB4.6.1. Valora avariedade 

lingüística de España e oespañol 

deAmérica. 

  CCL 

 CSC 
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 i 

 o 

como fonte de enriquecemento persoale 

como unha mostra da riqueza donoso 

patrimonio histórico ecultural. 

respecto tanto cara ás linguase 

dialectos que se falan enEspaña, 

como cara ao español deAmérica. 

 LCB4.6.2. Recoñece eidentifica 

algunhas dascaracterísticas 

relevantes

 (históricas,socioculturais, 

xeográficase lingüísticas) 

daslinguasoficiais enEspaña. 

  CCL 

 CSC 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓNLITERARIA 

 d 

 e 

 B5.1. Valoración dos textosliterarios 

como vehículo de comunicación ecomo 

fonte de coñecemento doutrosmundos, 

tempos e culturas e como gozopersoal. 

 B5.1. Valorar os textos literariose 

utilizar a lectura como fonte de lecer 

e información e considerala comoun 

medio de aprendizaxee 

enriquecemento persoal demáxima 

importancia. 

 LCB5.1.1. Recoñece e valoraas 

características fundamentaisde 

textos literariosnarrativos, 

poéticos edramáticos. 

 Distingue entre prosae 

verso e coñece assúas 

características 

 CCL 

 CCEC 

 d 

 e 

 B5.2. Distinción entre conto elenda. 

Coñecemento de lendas españolase 

doutrospaíses. 

 B5.3. Lectura guiada de textosnarrativos 

de tradición oral, literaturainfantil, 

adaptacións de obras clásicas e 

literaturaactual. 

 B5.4. Lectura comentada depoemas, 

relatos e obras teatrais. 

 B.5.5. Identificación derecursos 

literarios. 

 B5.2. Integrar a lectura expresiva ea 

comprensión e interpretaciónde 

textos literarios narrativos, líricose 

dramáticos na práctica escolare 

recoñecer e interpretaralgúns 

recursos da linguaxeliteraria 

(metáforas,

 personificacións,hipérboles e xogos 

de palabras),e diferenciar as 

principaisconvencións formais dos 

xéneros. 

 LCB5.2.1. Realizalecturas 

guiadas de textos narrativosde 

tradición oral, literaturainfantil, 

adaptacións de obras clásicase 

literaturaactual. 

  CCL 

 CCEC 

 LCB5.2.2. Interpreta alinguaxe 

figurada,

 metáforas,personificacións, 

hipérbolese xogos de palabras 

entextos literarios. 

 Interpreta

recursosliterariosbásicos. 

 CCL 

 CAA 

 d 

 e 

 B5.5. Identificación de

 recursosliterarios. 

 B5.3. Coñecer e valorar osrecursos 

literarios da tradición oral:poemas, 

cancións, contos, refráns ouadiviñas. 

 LCB5.3.1. Distinguealgúns 

recursos retóricos emétricos 

propios dos poemas 

 Distingue, aprecia e 

valora a linguaxepoética. 

 CCL 

 CCEC 
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 LCB5.3.2. Utilizacomparacións, 

metáforas,

 aumentativos,diminutivos e 

sinónimos entextos literarios. 

  CCL 

 CCEC 

 d 

 e 

 i 

 B5.6. Creación de textos literariosen 

prosa ou en verso, valorando osentido 

estético e a creatividade:contos, 

poemas, adiviñas, cancións eteatro. 

 B5.4. Producir a partir demodelos 

dados textos literarios en prosa ou en 

verso, con sentido estéticoe 

creatividade: contos,poemas, 

adiviñas, cancións, efragmentos 

teatrais. 

 LCB5.4.1. Crea textosliterarios 

(contos, poemas, canciónse 

sinxelas obras teatrais) a partirde 

pautas ou modelosdados 

utilizando recursosléxicos, 

sintácticos, fónicos e rítmicosen 

ditasproducións. 

  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 B5.7. Comprensión, memorizacióne 

recitado de poemas co ritmo, entoación 

e dicciónadecuados. 

 B5.8. Dramatización electura 

dramatizada de textosliterarios. 

 B5.5. Participar con intereseen 

dramatizacións de textosliterarios 

adaptados á idade e deproducións 

propias ou doscompañeiros, 

utilizando adecuadamenteos 

recursos básicos dosintercambios 

orais e da técnicateatral. 

 LCB5.5.1. Realizadramatizacións 

individualmente e en grupode 

textos literarios apropiadosou 

adecuados á súa idade ede textos 

de produciónpropia. 

 Realizadramatizacións 

empregando a linguaxee 

a paralinguaxenecesaria. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 LCB5.5.2. Memoriza ereproduce 

textos orais adecuados ásúa 

idade: contos, poemas,cancións, 

refráns eadiviñas. 

  CCL 

 CAA 

 CCEC 

 b 

 e 

 o 

 B5.9. Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria,minoritaria 

ou minorizada) como vehículode 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 B5.6. Valorar a literatura encalquera 

lingua, especialmente enlingua 

galega, como vehículode 

comunicación e como recursode 

gozopersoal. 

 LCB5.7.1. Valora a literaturaen 

calquera lingua, especialmenteen 

lingua galega, como vehículode 

comunicación e como recursode 

gozopersoal. 

  CCL 

 CSC 

 CCEC 
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12.4. Lingua Galega eliteratura. 
 
 

 

ÁREA LINGUA GALEGA ELITERATURA CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe ,Mínimos Competenciasclave 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR EESCOITAR 

a 

e 

B1.1. Comprensión de textosorais 

procedentes da radio, datelevisión 

ou da internet, con especial 

incidencia na noticia, na entrevista, 

na reportaxe infantil e nos debatese 

comentarios de actualidade,para 

obter información xeral sobre feitose 

acontecementos queresulten 

significativos,distinguindo 

información de opinión, eelaboración 

dunresumo. 

B1.1. Comprender textosorais 

diversos, procedentesda 

radio, da televisión ouda 

internet, interpretandoas 

intencións explícitasasí 

como asintencións, 

opinións e valoresnon 

explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende asideas 

principais e secundariasdun 

texto oral, procedenteda 

radio, da televisión oude 

internet, identificando otema 

e elaborando unresumo. 

 
CCL

CAA 

LGB1.1.2. Comprendeo 

significado literal einferencial 

dun texto oral, distinguindoa 

información daopinión. 

Comprendeo 

significadoliteral 

e inferencialdun 

textoora. 

CCL

CSC 

b 

d 

e 

i 

o 

B1.2. Valoración dos mediosde 

comunicación socialcomo 

instrumento de aprendizaxe ede 

acceso a informacións ea 

experiencias doutraspersoas. 

B1.3. Uso de documentosaudiovisuais 

B1.2.Valorar e utilizar os 

documentosaudiovisuais 

dos mediosde 

comunicacióncomo 

instrumento deaprendizaxe. 

LGB1.2.1. Identificaen 

documentos audiovisuaisa 

información relevante,e 

valora os mediosde 

comunicacióncomo 

instrumento deaprendizaxe. 

 
CCL

CD

CAA 

CSC 
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ÁREA LINGUA GALEGA ELITERATURA CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe ,Mínimos Competenciasclave 

 como medio de obter,identificar, 

seleccionar, clasificar, comparare 

relacionar con progresivaautonomía 

informacións relevantespara 

aprender. 

 
LGB1.2.2. Usadocumentos 

audiovisuais comomedio 

para obter,identificar, 

clasificar, comparare 

relacionarinformacións. 

 
CCLC

DCAA 

CSIEE 

 
B1.4. Interpretación elemental entextos 

orais da retranca, da ironía ede 

dobres sentidos, recoñecendoa 

primeira como un trazocaracterístico 

da linguagalega. 

B1.3. Interpretar a retranca,a 

ironía e os dobressentidos, 

entendendo aprimeira como 

un trazocaracterístico da 

linguagalega 

LGB1.3.1. Interpretaen 

producións orais a retranca,a 

ironía e os dobressentidos. 

Interpretaen 

producións oraisa 

retranca, aironía e 

osdobres 

sentidos, 

recoñecendoa 

retranca comoun 

trazo 

característicodo 

galego. 

CCL 

LGB1.3.2. Recoñece aretranca 

como un trazocaracterístico 

da linguagalega. 

CCLC

CEC 

CSC 

a 

b 

c 

e 

o 

B1.5. Comprensión e produciónde 

textos orais para aprender epara 

informarse, tanto os creadoscon 

finalidade didáctica como os deuso 

cotián, de carácterinformal 

(conversas entre iguais e noequipo 

de traballo) e dun maior graode 

formalización (exposicións daclase, 

entrevistas oudebates). 

B1.4. Comprender eproducir 

textos orais propios douso 

cotián ou doámbito 

académico. 

LGB1.4.1.Participa 

axeitadamentenunha 

conversa entreiguais, 

comprendendo o que dio 

interlocutor e intervindocoas 

propostaspropias. 

Participa 

axeitadamente 

nunacto 

comunicativo. 

CCLCA

A CSC 

CSEIEE 

LGB1.4.2. Sigueunha 

exposición da clase eextrae 

as ideas máisdestacadas. 

 
CCL

CAA 

LGB1.4.3. Faipequenas 
 

CCL 
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ÁREA LINGUA GALEGA ELITERATURA CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe ,Mínimos Competenciasclave 

   exposicións naaula 

adecuando o discursoás 

diferentesnecesidades 

comunicativas (narrar, 

describir eexpoñer), 

utilizando o dicionario seé 

preciso. 

 CSIEE 

CAA 

LGB1.4.4. Participaactivamente 

no traballo en grupo,así 

como nosdebates. 

 
CCLC

SIEE 

CAA 

LGB1.4.5 Identifica o graode 

formalidade da situaciónde 

comunicación e axusta aeste 

a súaprodución. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 

a 

c 

e 

o 

B1.6. Actitude de escoita adecuadaante 

situacións comunicativas(tolerancia 

ás opinións, escoita atenta,respecto 

das de quen fala seninterrupcións 

inadecuadas, contactovisual). 

B1.5. Manter unha actitudede 

escoita activa,respectando 

as opinións dos edas 

demais. 

LGB1.5.1. Escoitaatentamente 

as intervencións dos edas 

demais en actos de falaorais, 

seninterromper. 

 
CCL

CSC 

LGB1.5.2. Respecta asopinións 

dos e dasdemais. 

 
CCL

CSC 

a 

c 

d 

B1.7. Participación e cooperaciónnas 

situacións comunicativas derelación 

social especialmente as destinadasa 

B1.6. Participar nasdiversas 

situacións deintercambio 

oral que se producenna 

LGB1.6.1. Respecta asquendas 

de palabra nosintercambios 

orais. 

 
CCL

CSC 

CAA 
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ÁREA LINGUA GALEGA ELITERATURA CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe ,Mínimos Competenciasclave 

e favorecer a convivencia(debates, 

exposicións curtas,conversas, 

expresións espontáneas,discusións, 

asembleas, narracións orais, 

entrevistas) con valoracióne 

respecto das normas que rexena 

interacción oral (quendas depalabra, 

roles diversos nointercambio, 

respecto ás opinións dasdemais 

persoas, ton de voz, posturase 

xestosadecuados). 

aula amosando valoracióne 

respecto polas normasque 

rexen a interacciónoral. 

LGB1.6.2. Respecta asopinións 

das persoas participantesnos 

intercambios orais eé 

consciente da posibilidadede 

empregar a lingua galegaen 

calquera intercambiooral 

dentro da escola ou fóradela. 

 
CCLC

SC 

CCEC 

LGB1.6.3. Empregaunha 

postura exestualidade 

adaptadas ao discurso,para 

reforzalo e facilitar asúa 

comprensión, procurandoa 

empatía coapersoa 

interlocutora. 

Emprega 

correctamentea 

linguaxenon 

verbal. 

CCLC

SC 

CCEC 

LGB1.6.4. Exprésasecunha 

pronuncia e diccióncorrectas: 

articulación, ritmo,entoación 

evolume. 

 
CCLC

SC 

CCEC 

LGB1.6.5. Participaactivamente 

na conversa formulandoe 

contestandopreguntas. 

 
CCLC

SC 

CCEC 

CAA 

a 

b 

B1.8. Uso de estratexiaselementais 

para comprender e facercomprender 

B1.7. Amosar interesepor 

expresarse enpúblico 

LGB1.7.1. Planifica e elaboraun 

discurso oral coherente,sen 

Planifica eelabora 

un discursode 

CCL

CAA 
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e 

o 

as mensaxes orais: fluidez,claridade, 

orde, léxico apropiado,pronuncia 

correcta, ton de voz,entoación, 

xestualidade. Incorporacióndas 

intervencións das demaispersoas, 

formulación de preguntascoherentes 

e percepción dasreaccións. 

coherentemente,sen 

contradicións,sen 

repeticións innecesariase 

usando nexosadecuados. 

contradicións ninrepeticións 

innecesarias, utilizandoun 

vocabulario adecuado ásúa 

idade. 

forma coherentee 

cunvocabulario 

propio doseu nivel 

educativoe non 

sexista, eé 

quende 

expresalodiante 

dosseus 

compeñeiros. 

 

LGB1.7.2. Elabora undiscurso 

oral cohesivo,utilizando 

nexosadecuados. 

 
CCL 

LGB1.7.3. Emprega orexistro 

lingüístico (formal ouinformal) 

adecuado a cadacontexto. 

 
CCL

CSC 

LGB1.7.4. Amosa undiscurso 

oral fluído, claro,cunha 

pronuncia eentoación 

axeitada e propia dalingua 

galega. 

 
CCLC

CEC 

b 

e 

i 

B1.9. Produción de textos oraispropios 

dos medios de comunicaciónsocial 

mediante simulación ouparticipación 

para ofrecer e compartirinformación 

eopinión. 

B1.8. Elaborar textospropios 

dos mediosde 

comunicación. 

LGB1.8.1. Elaboratextos 

propios dos mediosde 

comunicación. 

 
CCLC

DCAA 

CSIEE 
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     CSC 

d 

e 

B1.10. Utilización de estratexiaspara 

potenciar a expresividadedas 

mensaxes orais (acenos,miradas, 

posturascorporais). 

B1.9. Reforza aeficacia 

comunicativa dassúas 

mensaxes oraiscoa 

utilización deelementos 

propios da linguaxexestual. 

LGB1.9.1. Utilizaa 

expresividadecorporal: 

acenos, miradas,postura 

corporal... para reforzaro 

sentido das súasproducións 

orais. 

 
CCLC

CEC 

CSC 

CAA 

b 

d 

e 

B1.11. Actitude de cooperación ede 

respecto en situaciónsde 

aprendizaxecompartida. 

B1.10. Amosar respectoe 

cooperación nassituacións 

de aprendizaxe engrupo. 

LGB1.10.1. Amosa respectoás 

ideas dos e das demaise 

contribúe activamenteao 

traballo engrupo. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 

e B1.12. Interese porexpresarse 

oralmente coa pronuncia ecoa 

entoaciónadecuadas. 

B1.11. Interesarse poramosar 

unha pronuncia eentoación 

adecuadas. 

LGB1.11.1. Interésasepor 

expresarse oralmentecoa 

pronuncia eentoación 

adecuada a cadaacto 

comunicativo. 

 
CCLC

AA 

CCEC 

CSIEE 

a 

d 

e 

o 

B1.13. Uso dunha linguaxenon 

discriminatoria e respectuosacoas 

diferenzas. 

B1.12. Usar unha linguaxenon 

discriminatoriae 

respectuosacoas 

diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa unhalinguaxe 

nonsexista. 

 
CCL

CSC 

LGB1.12.2. Usa unhalinguaxe 

respectuosa coasdiferenzas. 

 
CCL

CSC 

a 

d 

B1.14. Recoñecemento evaloración 

das diferenzas dialectais oraisda 

lingua galega, comoelemento 

B1.13. Recoñecer e valoraras 

diferenzas dialectaisorais 

LGB1.13.1. Recoñecetextos 

orais pertencentesa 

diferentes variedadesda 

 
CCLC

CEC 
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e 

o 

enriquecedor dalingua. da linguagalega. linguagalega.   

LGB1.13.2. Valora asdiferenzas 

dialectais orais dalingua 

galega como un símbolode 

riqueza lingüística e culturale 

o estándar comovariante 

unificadora. 

 
CCLC

SC 

CCEC 

a 

d 

e 

o 

B1.15. Identificación da linguagalega 

con calquera contexto de uso oralda 

lingua: en diferentesámbitos 

profesionais(sanidade, 

Administración, xustiza,educación, 

medios de comunicación...) een 

conversas con persoas coñecidasou 

descoñecidas. 

B1.14. Identificar alingua 

galega concalquera 

contexto de usooral. 

LGB1.14.1. Identifica alingua 

galega con calqueracontexto 

profesional oral:sanidade, 

Administración,xustiza, 

educación, mediosde 

comunicación... 

 
CCLC

CEC 

LGB1.14.2. Recoñece avalidez 

da lingua galegapara 

conversas conpersoas 

coñecidas oudescoñecidas. 

 
CCLC

CEC 

CSC 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA:LER 

b 

e 

I 

J 

o 

B2.1. Comprensión dainformación 

relevante en textos dassituacións 

cotiás de relaciónsocial: 

correspondencia, normas,programas 

de actividades, convocatorias,plans 

de traballo ouregulamentos. 

B2.1. Comprender,buscar, 

localizar eseleccionar 

información explícitaen 

textos escritos desoportes 

variados (websinfantís, 

libros, carteis) erealizar 

LGB2.1.1. Comprendea 

información relevantede 

textos procedentesdos 

medios decomunicación 

social ou propiosde 

situaciónscotiás. 

Interpretae 

comprendea 

información 

contida entextos 

dediferentes 

tipoloxía. 

CCL

CD

CSC 
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 B2.2. Comprensión detextos 

procedentes dos mediosde 

comunicación social(incluídas 

websinfantís e xuvenís) conespecial 

incidencia na noticia, na entrevistae 

nas cartas á dirección do xornal,para 

obter información xeral,localizando 

informaciónsdestacadas. 

B2.3. Comprensión de textos doámbito 

escolar en soporte papel oudixital 

para aprender e parainformarse, 

tanto os producidos confinalidade 

didáctica como os de usosocial 

(folletos informativos oupublicitarios, 

prensa, programas,fragmentos 

literarios). 

inferenciasdeterminando 

intencións edobres 

sentidos. 

LGB2.1.2. Identifica asideas 

principais e secundariasdun 

texto (narrativo,descritivo, 

expositivo eargumentativo). 

 
CCL 

LGB2.1.3. Busca, localizae 

seleccionainformación 

concreta dun texto,deducindo 

o significado de palabrase 

expresións polocontexto. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 

LGB2.1.4. Interpretametáforas, 

personificacións,hipérboles, 

ironías e dobres sentidosen 

textos. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 

LGB2.1.5. Identifica aestrutura 

dun texto e recoñecealgúns 

mecanismos decohesión. 

 
CCL 

LGB2.1.6. Identifica o puntode 

vista do autor ou autorae 

diferenciainformación, 

opinión epublicidade. 

 
CCL

CAA 

LGB2.1.7. Emprega odicionario 

para resolver as dúbidasde 

vocabulario que atopanos 

textos. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 
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LGB2.1.8. Fai unhalectura 

rápida, selectiva ouintegral 

en función dasnecesidades 

de cadamomento. 

Fai unhalectura 

rápida.Selectiva 

ouintegral. 

CCLC

AA 

CSIEE 

b 

e 

B2.4. Integración de coñecementos ede 

informacións procedentesde 

diferentes soportes paraaprender, 

comparando,clasificando, 

identificando e interpretandocon 

especial atención aos datos quese 

transmiten mediantegráficos, 

esquemas eilustracións. 

B2.2. Interpretar ecomprender 

a informaciónprocedente de 

gráficos, esquemase 

ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpretae 

comprende a informaciónde 

gráficos, esquemas,mapas 

conceptuais eilustracións, 

relacionando esta cocontido 

do texto que aacompaña. 

 
CCLC

AA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

b 

e 

B2.5. Subliñado, esquematizacióne 

resumo da información relevantedun 

texto. 

B2.3. Realizar o subliñadodas 

ideas principais dun texto,e 

esquematizar eresumindo 

seucontido. 

LGB2.3.1. Realiza osubliñado 

das ideas principaisdun 

texto. 

 
CCL

CAA 

LGB2.3.2. Esquematiza asideas 

dun texto, indicando asideas 

principais esecundarias. 

 
CCL

CAA 

LGB2.3.3. Realiza o resumodun 

texto. 

 
CCL

CAA 

b 

e 

B2.6. Uso das estratexias de controldo 

proceso lector (anticipación, 

formulación dehipóteses, 

B2.4. Utilizar estratexiaspara 

mellorar alectura. 

LGB2.4.1. Deduce oposible 

contido dun texto antesde 

lelo, axudándose do títuloe 

 
CCLC

AA 

CSIEE 
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 relectura...).  asilustracións.   

LGB2.4.2. Relé un texto emarca 

as palabras clave paraacadar 

a comprensión integral,cando 

épreciso. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 

b 

e 

i 

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxíasda 

información e da comunicaciónpara 

a localización, selección, 

interpretación e organizaciónda 

información. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxíasda 

información para tratara 

información nuntexto. 

LGB2.5.1. Utiliza astecnoloxías 

da información paralocalizar 

e seleccionar ainformación 

nuntexto. 

 
CCL

CD

CAA 

LGB2.5.2. Utiliza astecnoloxías 

da información paraorganizar 

a información duntexto. 

 
CCL

CD 

LGB2.5.3. Utilizadicionarios 

dixitais para interpretara 

información duntexto. 

 
CCLC

AA 

CDCS

IEE 

b 

e 

o 

B2.8. Realización de diferentes tiposde 

lectura: de investigación,de 

aprendizaxe, de gozo persoal,de 

resolución deproblemas. 

B2.6. Realizar diferentestipos 

delectura. 

LGB2.6.1. Realizadiferentes 

tipos de lectura en funciónde 

cada texto: deinvestigación, 

de aprendizaxe, degozo 

persoal ou de resoluciónde 

problemas. 

 
CCLC

SIEE 

CAA 
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a 

b 

e 

B2.9. Lectura expresiva detextos 

literarios e non literarios, dediferente 

tipoloxíatextual. 

B2.10. Dramatización electura 

dramatizada de textos literarios enon 

literarios. 

B2.7. Lerexpresivamente 

textos de diversatipoloxía 

(dramatizando candoé 

preciso) con fluideze 

precisión, atendendoá 

dicción,entoación, 

intensidade de voz, ritmoe 

velocidade, adecuadosás 

diversassituacións 

funcionais da lectura envoz 

alta (ler para quealguén 

goce escoitando, lerpara 

dar a coñecer untexto 

descoñecido, lerpara 

compartir informaciónque 

se acaba delocalizar) 

facendo participara 

audiencia dasúa 

interpretación. 

LGB2.7.1. Descodificacon 

precisión e rapidezas 

palabras. 

 
CCL

CAA 

LGB2.7.2. Le textos en vozalta 

con fluidez eprecisión. 

Le textos en vozalta 

con bastantefluidez. 

CCL 

LGB2.7.3. Le textos en vozalta 

con ritmo, velocidade e tonda 

vozadecuados. 

 
CCL 

LGB2.7.4. Le en vozalta 

adaptándose ao interesedo 

auditorio: gozarescoitando, 

obter novainformación... 

 
CCL

CAA 

CSC 

LGB2.7.5. Failecturas 

dramatizadas detextos. 

 
CCL

CSC 

a 

b 

e 

i 

B2.11. Uso da biblioteca de aula edo 

centro, amosando coñecementoda 

súa organización(catalogación, 

funcionamento) e participaciónen 

actividades literarias ena 

elaboración depropostas. 

B2.12. Utilización dasbibliotecas, 

incluíndo as virtuais, de xeitocada 

B2.8. Usar as bibliotecasda 

aula e do centro, asícomo 

as virtuais, conautonomía 

abonda,comprendendo 

como se organizae 

colaborando no seucoidado 

emellora. 

LGB2.8.1. Usa a bibliotecade 

aula con autonomía,para 

obter datos e informacións,e 

colabora no seu coidadoe 

mellora. 

Usa asbibliotecas- 

convencionaise 

virtuais-para 

obterinformación. 

CCL

CAA 

CSC 

LGB2.8.2. Usa a bibliotecade 

centro conautonomía,para 

obter datos e informacións,e 

 
CCL

CAA 
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 vez máis autónomo, paraobter 

información e modelos paraa 

produciónescrita. 

 colabora no seu coidado ena 

súamellora. 

 CSC 

LGB2.8.3. Usa asbibliotecas 

virtuais,para obter datose 

informacións, conautonomía. 

 
CCL

CAA 

CD 

a 

b 

e 

B2.13. Mantemento adecuadoe 

ampliación da bibliotecapersoal. 

B2.9. Ter interese por terunha 

biblioteca propia, físicaou 

virtual. 

LGB2.9.1. Amosa interesepola 

conservación eorganización 

dos seus libros físicose/ou 

virtuais. 

 
CCL

CAA 

CSC 

a 

b 

e 

B2.14. Interese polos textosescritos 

como fonte de aprendizaxe ecomo 

medio de comunicaciónde 

experiencias e de regulaciónda 

convivencia. 

B2.10. Amosar interesepolos 

textos escritos comofonte 

de aprendizaxe e mediode 

comunicación. 

LGB2.10.1. Amosa interesepola 

lectura como fontede 

aprendizaxe e mediode 

comunicación. 

 
CCLC

AA 

CSC 

CCEC 

a 

b 

e 

m 

B2.15. Desenvolvemento daautonomía 

lectora, da capacidade deelección 

de temas e de textos e deexpresión 

das preferenciaspersoais. 

B2.11. Amosarautonomía 

lectora e capacidadede 

selección de textos doseu 

interese, así como serquen 

de expresarpreferencias. 

LGB2.11.1. Amosaautonomía 

lectora e capacidadede 

seleccionar textos doseu 

interese. 

 
CCL 

LGB2.11.2. Éxpresa opiniónse 

valoracións sobre aslecturas 

feitas. 

 
CCLC

SC 

CAA 

CSIEE 
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a 

d 

e 

o 

B2.16. Análise de textos escritosen 

diferentes variedades dalingua 

galega. 

B2.12. Analizar textosescritos 

en diferentes variedadesda 

linguagalega. 

LGB2.12.1. Percibeas 

diferenzaslingüísticas 

presentes nas variedadesda 

linguagalega. 

 
CCLC

CEC 

LGB2.12.2. Valora avariedade 

interna da linguacomo 

símbolo de riquezalingüística 

e cultural, así comoo 

estándar comovariante 

unificadora. 

 
CCLC

SC 

CCEC 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:ESCRIBIR 

a 

b 

e 

B3.1. Uso das estratexiasde 

planificación, detextualización 

(formato, estrutura, ortografíae 

normas lingüísticas,puntuación, 

coherencia e cohesión...) erevisión 

como partes do procesoescritor. 

B3.1. Usar as estratexiasde 

planificación,textualización 

e revisión dotexto. 

LGB3.1.1. Planificaa elaboración 

do texto, antesde comezar a 

escribir,xerando ideas, 

seleccionandoe estruturando 

ainformación, mediante 

notas,esquemas, guións 

oumapas conceptuais. 

Planifica eelabora 

textoscoherentes 

respectandoas 

normasbásicas 

da ortografía eda 

gramáticagalega, 

endiferentes 

soportes, 

coidandoa 

presentación. 

CCLC

SIEE 

CAA 

LGB3.1.2. Elabora o textocunha 

estrutura clara,con 

coherencia ecohesionando 

osenunciados. 

CCLC

AA 

CSIEE 

LGB3.1.3. Respecta asregras CCL 
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   de puntuación notexto.   

LGB3.1.4. Aplica anorma 

lingüística:ortografía, 

acentuación,léxico, 

morfosintaxe e usaunha 

linguaxe nonsexista. 

CCLC

SC 

CCEC 

LGB3.1.5. Revisa e reescribeo 

texto cando épreciso. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 

LGB3.1.6. Usa odicionario 

durante a elaboraciónde 

textos. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 

a 

b 

e 

i 

B3.2. Composición de textos propiosde 

situacións cotiás de relaciónsocial 

(correspondencia,normas, 

programas, convocatorias, plansde 

traballo, mensaxes curtas) deacordo 

coas características propiasdestes 

xéneros. 

B3.3. Composición de textosde 

información e deopinión 

característicos dos mediosde 

comunicación social sobre feitose 

acontecementos significativos,con 

B3.2. Producir textosde 

diferente tipoloxíaque 

permitan narrar,describir, 

resumir, explicar eexpoñer 

opinións, emociónse 

informaciónsrelacionadas 

con situacións cotiáse 

aqueles quesexan 

característicos dosmedios 

decomunicación 

LGB3.2.1. Elabora, endiferentes 

soportes, textos propiosda 

vida cotiá eacadémica, 

imitando modelos: cartase 

correoselectrónicos, 

mensaxes curtas,normas, 

programas... 

 
CCL

CAA 

CD 

LGB3.2.2. Escribe, endiferentes 

soportes, textos propiosdos 

medios decomunicación, 

imitandomodelos. 

 
CCLC

SC 

CCEC 
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 especial incidencia na noticia,na 

entrevista, no comentariobreve 

sobre libros ou música, ensituacións 

reais ousimuladas. 

   CAA 

LGB3.2.3. Elaboradiferentes 

tipos de textos(narrativos, 

expositivos, descritivosou 

argumentativos) adaptandoa 

linguaxe ás característicasde 

cadaxénero. 

 
CCL

CAA 

LGB3.2.4. Escribetextos 

coherentes ecohesivos, 

usando o rexistroadecuado. 

 
CCLC

SC 

CCEC 

LGB3.2.5. Resume o contidode 

textos propios do ámbitoda 

vida persoal ou familiarou 

dos medios decomunicación. 

 
CCL

CSC 

CAA 

b 

e 

B3.4. Produción de textosrelacionados 

co ámbito académico paraobter, 

organizar e comunicarinformación 

(cuestionarios, enquisas,resumos, 

esquemas, informes,descricións, 

explicacións). 

B3.3. Elaborar textosdo 

ámbito académicopara 

obter, organizare 

comunicarinformación. 

LGB3.3.1. Elabora textosdo 

ámbito académico paraobter, 

organizar ecomunicar 

información:cuestionarios, 

enquisas,resumos, 

informes... 

 
CCLC

AA 

CSIEE 

a 

b 

e 

B3.5. Redacción de textosbreves 

creativos carteispublicitarios, 

anuncios, cómics, contos,poemas, 

B3.4. Elaborar textosbreves 

concreatividade. 

LGB3.4.1. Expresa nosseus 

textos de maneiraimaxinativa 

ideas, sentimentose/ou 

emocións; narra acciónse 

 
CCLC

SC 

CCEC 
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j cancións,anécdotas...  presentapersonaxes, 

obxectos e/ou lugares:carteis 

publicitarios,anuncios, 

cómics, contos,poemas, 

cancións,anécdotas... 

 CAA 

CSIEE 

LGB3.4.2. Escribe textosbreves 

de carácter creativo concerta 

riquezaléxica. 

 
CCLC

SC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

LGB3.4.3. Aprecia osusos 

creativos dalinguaxe. 

 
CCLC

SC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

b 

d 

e 

i 

j 

B3.6. Uso progresivamenteautónomo 

das TIC na busca de información,o 

tratamento dos textos e arealización 

depresentacións. 

B3.5. Usar demaneira 

autónoma as TIC paraa 

busca deinformación, 

tratamento dos textose 

realizaciónde 

presentacións. 

LGB3.5.1. Usa as TICna 

procura de informaciónou 

para consultar odicionario. 

 
CCLC

DCAA 

CSIEE 

LGB3.5.2.Emprega 

procesadores de textosde 

maneiraautónoma. 

 
CCLC

AA 

CSIEE 
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     CD 

LGB3.5.3. Utiliza correctoresde 

textos. 

 
CCLC

DCAA 

CSIEE 

LGB3.5.4. Utiliza as TICpara 

realizarpresentacións. 

 
CCLC

DCSI

EE 

b 

e 

i 

j 

B3.7. Utilización de elementosgráficos 

e paratextuais para facilitara 

comprensión (ilustracións,gráficos, 

táboas e tipografía) eilustración 

creativa dos propiostextos. 

B3.6. Utilizar recursosgráficos 

e paratextuais quefaciliten 

a comprensión dos textose 

contribúan á súailustración 

creativa. 

LGB3.6.1. Utilizarecursos 

gráficos e paratextuaispara 

facilitar a comprensióndos 

textos e ilustralos demaneira 

creativa. 

 
CCLC

DCSI

EE 

a 

b 

e 

i 

B3.8. Interese polo coidado ea 

presentación dos textos escritose 

respecto pola normaortográfica. 

B3.9.Valoración da escrituracomo 

instrumento de relación social,de 

obtención e de reelaboraciónda 

información e doscoñecementos. 

B3.7. Coidar apresentación 

dos traballos escritosen 

calquera soporte e valorara 

lingua escrita comomedio 

decomunicación. 

LGB3.7.1. Coida apresentación 

dos traballos escritos,en 

calquerasoporte. 

 
CCL

CD

CAA 

LGB3.7.2. Valora alingua 

escrita como mediode 

comunicación. 

 
CCL

CSC 

 BLOQUE 4. COÑECEMENTO DALINGUA 
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e B4.1. Uso e identificación intuitivada 

terminoloxía seguinte nasactividades 

de produción einterpretación: 

denominación dos textostraballados; 

clases de palabras, sílaba tónicae 

átona; enunciados: frase eoración; 

tipos de enunciado:declarativo, 

interrogativo,exclamativo, imperativo; 

enlaces:preposición, conxunción e 

interxección; grupode palabras: 

núcleo ecomplementos; 

substantivos, artigos epronomes, 

adxectivo; tempo e modoverbal; 

persoa gramatical; modo imperativoe 

infinitivo; complementos do nomee 

complementos do verbo: osuxeito. 

B4.1. Utilizarterminoloxía 

lingüística egramatical 

básica, implícitae 

funcionalmente, comoapoio 

á comprensión eá 

produción de textos,así 

como aplicar oseu 

coñecemento no usoda 

lingua. 

LGB4.1.1. Recoñeceas 

diferentescategorías 

gramaticais pola súafunción 

na lingua: substantivo,artigo, 

pronome, adxectivo,adverbio, 

verbo,preposición, 

conxunción einterxección. 

Recoñeceas 

distintas 

categorías 

gramaticaispola 

súa funciónna 

lingua. 

CCL

CAA 

LGB4.1.2. Conxuga e usacon 

corrección as formasverbais 

persoais e non persoaisdos 

verbos. 

Coñece, conxugae 

usacon 

correcciónas 

formasverbais. 

CCL

CAA 

LGB4.1.3. Diferencia assílabas 

que conforman cadapalabra, 

diferenciando a sílabatónica 

dasátonas. 

 
CCL

CAA 

LGB4.1.4. Identifica eclasifica 

os diferentes tiposde 

enunciado:declarativo, 

interrogativo, exclamativoe 

imperativo. 

 
CCL

CAA 

LGB4.1.5. Identifica asoracións 

simples, recoñecendo overbo 

e os seus complementos:o 

suxeito; utilizacorrectamente 

a concordancia de xéneroe 

 
CCL

CAA 
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   número e recoñeceos 

complementos donome. 

  

b 

e 

B4.2. Coñecemento dasnormas 

ortográficas, apreciando o seuvalor 

social e a necesidade de cinguirsea 

elas nosescritos. 

B4.3. Uso de procedementosde 

derivación, de comparación ede 

contraste para xulgar sobrea 

corrección das palabras exeneralizar 

as normasortográficas. 

B4.2. Coñecer e aplicaras 

normas ortográficas xeraise 

as de acentuaciónen 

particular, apreciando oseu 

valor social e anecesidade 

de cinguirse aelas. 

LGB4.2.1. Aplicacorrectamente 

as normas deacentuación 

xerais e deacentuación 

diacrítica, así comoas 

demais normasortográficas, 

e aprecia o seu valor sociale 

a necesidade de cinguirsea 

elas. 

Coñece e aplicaas 

normasde 

acentuación 

básicas. 

CCLC

SC 

CCEC 

e 

e 

B4.4. Comparación e transformaciónde 

enunciados, medianteinserción, 

supresión, cambio deorde, 

segmentación e recomposición,para 

xulgar sobre a gramaticalidadedos 

resultados e facilitaro 

desenvolvemento dosconceptos 

lingüísticos e dametalinguaxe. 

B4.5. Comparación deestruturas 

sintácticas diversas para observara 

súa equivalencia semánticaou 

posibles alteracións dosignificado. 

B4.6. Observación da insercióne 

coordinación de oraciónscomo 

procedementos propiosda 

B4.3. Utilizar correctamenteas 

regras de puntuación,así 

como unhasintaxe 

adecuada nasproducións 

orais eescritas. 

LGB4.3.1. Empregacon 

correccións os signosde 

puntuación. 

 
CCL 

LGB4.3.2. Usa unhasintaxe 

adecuada nassúas 

producións. 

Usa unhasintaxe 

adecuada aoseu 

niveledudativo. 

CCL 

LGB4.3.3. Respecta asnormas 

morfosintácticasde colocación 

do pronomeátono. 

 
CCLC

SC 

CCEC 
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 explicación, tanto na escrituracomo 

na expresiónoral. 

    

e B4.7. Exploración das posibilidadesdo 

uso de diversos enlacesentre 

oracións (causa,consecuencia, 

finalidade, contradición,condición...), 

así como doutros elementosde 

cohesión, en relacióncoa 

composición detextos. 

B4.4. Recoñecer eempregar 

axeitadamenteos 

conectores, así comooutros 

elementos decohesión. 

LGB4.4.1. Usaaxeitadamente 

diversos conectoresentre 

oracións:causa, 

consecuencia, finalidade, 

contradición,condición... 

 
CCL

CAA 

LGB4.4.2.Recoñece 

determinados procesosde 

cohesión nos textos:anáfora, 

deixe, elipse,sinónimos... 

 
CCL

CAA 

e B4.8. Identificación, en oracións,do 

verbo e os seuscomplementos, 

especialmente o suxeito, así comoo 

papel semántico deste(axente, 

paciente ecausa). 

B4.9. Transformación de oraciónsde 

activa en pasiva, e viceversa,para 

mellorar a comprensiónde 

determinadostextos. 

B4.5. Identificar opapel 

semántico do suxeitoe 

transformar oraciónsactivas 

en pasivas, eviceversa, 

para mellorara comprensión 

e aprodución detextos. 

LGB4.5.1. Identifica,en 

oracións, o papelsemántico 

dosuxeito.. 

 
CCL

CAA 

LGB4.5.2. Transformaoracións 

activas en pasiva,e 

viceversa. 

 
CCL

CAA 

e B4.10. Práctica do paso de estilodirecto 

a estilo indirecto na narración,e 

viceversa, para mellorar aprodución 

detextos. 

B4.6. Transformar untexto 

narrativo de estilodirecto 

noutro de estilo indirectoe 

viceversa. 

LGB4.6.1. Transforma untexto 

narrativo de estilodirecto 

noutro de estilo indirectoe 

viceversa. 

 
CCL

CAA 
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b 

e 

i 

B4.11. Uso eficaz do dicionario,en 

papel ou dixital, na buscada 

ampliación do vocabulario ecomo 

consulta ortográfica egramatical. 

B4.12. Ampliación dovocabulario, 

mediante o traballo conpalabras 

sinónimas, antónimas,homónimas, 

polisémicas; aumentativose 

diminutivos, arcaísmos,neoloxismos, 

estranxeirismos, frases feitas,siglas 

eabreviaturas. 

B4.13. Ampliación dovocabulario 

mediante os procedementosde 

creación de palabras:derivación 

(prefixos e sufixos) ecomposición. 

B4.7. Ampliar o vocabularioa 

partir do uso do dicionarioe 

do traballo e reflexiónsobre 

as palabras queconforman 

alingua. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamenteo 

dicionario parabuscar 

calquerapalabra, 

seleccionando aacepción 

precisa segundocada 

contexto. 

Uso con solturao 

dicionario. 

CCL

CAA 

CD 

LGB4.7.2. Recoñece ecrea 

palabrasderivadas 

(prefixación e sufixación)e 

compostas. 

 
CCL

CAA 

LGB4.7.3. Recoñece eusa 

sinónimos,antónimos, 

homónimos,palabras 

polisémicas,arcaísmos, 

neoloxismos,estranxeirismos, 

frases feitas, siglase 

abreviaturas. 

Coñece e usao 

vocabulario 

axeitado aoseu 

niveleducativo. 

CCL

CAA 

a 

d 

e 

h 

m 

o 

B4.14. Coñecementodas 

características relevantes(históricas, 

socioculturais...) da lingua galegae 

identificación e valoracióndesta 

lingua dentro da realidadeplurilingüe 

e pluricultural de España ede 

Europa. 

B4.8. Coñeceras 

características relevantes 

da lingua galegae 

identificar e valoraresta 

lingua dentro darealidade 

plurilingüe e pluriculturalde 

España e deEuropa. 

LGB4.8.1. Identificaas 

características relevantes 

(históricas,socioculturais...) 

da linguagalega. 

 
CCLC

CEC 

LGB4.8.2. Identifica e valoraa 

lingua galega dentroda 

realidade plurilingüee 

pluricultural de España ede 

 
CCLC

SC 

CCEC 
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   Europa.   

a 

b 

d 

e 

m 

o 

B4.15. Comparación entre aspectosdas 

linguas que o alumnado coñecee/ou 

está a aprender para melloraros 

procesos comunicativos erecoñecer 

asinterferencias. 

B4.9. Establecerrelacións 

entre as diversaslinguas 

que utiliza ou estáa 

aprender o alumnadopara 

reflexionar sobrecomo 

mellorar os seusprocesos 

comunicativos nalingua 

galega. 

LGB4.9.1. Recoñece e evitaas 

interferencias entre aslinguas 

que está aaprender. 

 
CCLC

CEC 

LGB4.9.2. Identificadiferenzas, 

regularidades esemellanzas 

sintácticas,ortográficas, 

morfolóxicas e léxicasentre 

todas as linguas quecoñece 

e/ou está a aprender,como 

punto de apoio para asúa 

aprendizaxe. 

 
CCLC

CEC 

CAA 

CSIEE 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓNLITERARIA 

b 

d 

e 

o 

B5.1. Escoita, memorizacióne 

reprodución de textosprocedentes 

da literatura popular oralgalega 

(refráns, adiviñas, lendas,contos, 

poemas, conxuros, cancións,ditos, 

romances, cantigas) e daliteratura 

galega enxeral. 

B5.2. Valoración e aprecio dotexto 

literario galego (oral ou non)como 

vehículo de comunicación, fontede 

coñecemento da nosa cultura ecomo 

recurso de gozopersoal. 

B5.1. Escoitar,memorizar, 

reproducir e valorartextos 

procedentes daliteratura 

popular galega eda 

literatura galega enxeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memorizae 

reproduce textosprocedentes 

da literatura popularoral 

galega (refráns,adiviñas, 

lendas, contos, poemas, 

conxuros, cancións,ditos, 

romances, cantigas) eda 

literatura galega enxeral. 

 
CCLC

AA 

CCEC 

LGB5.1.2. Valora os textosda 

literatura galega (oral ounon) 

como fonte decoñecemento 

É quen denomear 

algún dosescritores 

máisrepresentativos 

CCLC

CEC 
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   da nosa cultura ecomo 

recurso de gozopersoal. 

da nosaliteratura.  

b 

d 

e 

i 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa een 

voz alta de obras engalego 

adecuadas á idade e aosintereses 

(conto, cómic,novela). 

B5.4. Lectura guiada de textosda 

literatura infantil, adaptaciónsde 

obras literarias clásicas eliteratura 

actual en diversossoportes. 

B5.2. Ler textos e obrasen 

galego da literaturainfantil, 

adaptacións deobras 

clásicas e literaturaactual, 

adaptadas á idade een 

diferentessoportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obrase 

textos en galego daliteratura 

infantil, adaptacións deobras 

clásicas e literaturaactual, 

adaptadas á idade een 

diferentessoportes. 

 
CCLC

CEC 

CD 

LGB5.2.2. Le en voz alta obrase 

textos en galego daliteratura 

infantil, adaptacións deobras 

clásicas e literaturaactual, 

adaptadas á idade een 

diferentessoportes. 

 
CCLC

CEC 

CD 

b 

d 

e 

B5.5. Lectura comentada depoemas, 

de relatos e de obras teatraistendo 

en conta as convenciónsliterarias 

(xéneros, figuras) e a presenzade 

certos temas e motivos repetitivose 

tópicos. 

B5.3. Analizaras 

características dos 

diferentes xéneros eas 

figuras literarias, asícomo 

temas e tópicosrecorrentes. 

LGB5.3.1. Recoñeceas 

característicasfundamentais 

dos diferentes xéneros 

literarios: narrativa, poesíae 

teatro. 

Distingueentre 

prosa everso. 

CCLC

CEC 

LGB5.3.2. Distinguealgúns 

recursos retóricos emétricos 

propios dospoemas. 

. CCL 

LGB5.3.3. Identifica eemprega 

algunhas figurasliterarias: 

Interpretarecursos 

literariosbásicos 

CCLC

CEC 
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ÁREA LINGUA GALEGA ELITERATURA CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe ,Mínimos Competenciasclave 

   comparacións,metáforas, 

personificacións, hipérbolese 

xogos depalabras. 

 CAA 

LGB5.3.4. Identifica temase 

tópicos recorrentesna 

literatura. 

 
CCLC

CEC 

b 

e 

B5.6. Recreación e composiciónde 

poemas e relatos paracomunicar 

sentimentos, emocións, estadosde 

ánimo, lembranzas, recoñecendoas 

características dalgúnsmodelos. 

B5.4. Recrear ecompoñer 

poemas e relatos a partirde 

modelosdados. 

LGB5.4.1. Recrea ecompón 

poemas e relatos, a partirde 

modelos dados,para 

comunicarsentimentos, 

emocións, estados deánimo, 

lembranzas. 

 
CCLC

CEC 

CSC 

b 

d 

e 

B5.7. Dramatización electura 

dramatizada de textosliterarios 

diversos. 

B5.5. Participar activamenteen 

dramatizacións detextos 

literariosdiversos. 

LGB5.5.1. Participaactivamente 

en dramatizacións detextos 

literariosdiversos. 

Realiza 

dramatizacións 

empregandoa 

linguaxee 

paralinguaxe 

necesaria. 

CCL 

a 

d 

e 

o 

B5.8. Valoración da literaturaen 

calquera lingua(maioritaria, 

minoritaria ou minorizada),como 

vehículo de comunicación, fontede 

coñecemento e como recursode 

gozopersoal. 

B5.6. Valorar a literaturaen 

calquera lingua,como 

vehículo decomunicación, 

fonte de coñecementoe 

como recurso degozo 

persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literaturaen 

calquera lingua,como 

vehículo decomunicación, 

fonte de coñecementoe 

como recurso degozo 

persoal. 

 
CCLC

SC 

CCEC 
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ÁREA LINGUA GALEGA ELITERATURA CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe ,Mínimos Competenciasclave 

a 

d 

e 

o 

B5.9. Interese por coñecer osmodelos 

narrativos e poéticos que seutilizan 

noutrasculturas. 

B5.10. Comparación deimaxes, 

símbolos e mitosfacilmente 

interpretables que noutrasculturas 

serven para entender o mundoe 

axudan a coñecer outrasmaneiras 

de relaciónssociais. 

B5.7. Amosarinterese, 

respecto e toleranciaante 

as diferenzaspersoais, 

sociais eculturais. 

LGB5.7.1. Comparaimaxes, 

símbolos e mitossinxelos 

doutras culturas cosda 

cultura galega,amosando 

interese erespecto. 

 
CCLC

CEC 

LGB5.7.2. Amosacuriosidade 

por coñecer outroscostumes 

e formas de relaciónsocial, 

respectando e valorandoa 

diversidadecultural. 

 
CCLC

CEC 
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12.5. Matemáticas 
 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe Mínimos Competenciasclave 

 BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES ENMATEMÁTICAS 

 b 

 g 

 B1.1. Proposta depequenas 

investigacións en contextosnuméricos, 

xeométricos efuncionais. 

 B1.1. Describir e analizarsituacións 

de cambio para encontrarpatróns, 

regularidades e leis matemáticas,en 

contextos numéricos, xeométricose 

funcionais, valorando a súautilidade 

para facerpredicións. 

 MTB1.1.1. Realizapredicións 

sobre os resultadosesperados, 

utilizando os patróns eleis 

encontrados, analizando asúa 

idoneidade e os erros quese 

producen. 

  CMCT 

 CAA 

 b 

 e 

 g 

 i 

 B1.1. Proposta depequenas 

investigacións en contextosnuméricos, 

xeométricos efuncionais. 

 B1.2. Realizar e presentarinformes 

sinxelos sobre odesenvolvemento, 

resultados e conclusións obtidasno 

proceso deinvestigación. 

 MTB1.2.1. Elabora informessobre 

o proceso deinvestigación 

realizado, expoñendo as fasesdo 

mesmo, valorando os resultadose 

as conclusiónsobtidas. 

  CMCT 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 b 

 g 

 B1.2. Achegamento ao métodode 

traballo científico mediante oestudo 

dalgunhas das súas características ea 

súa práctica en situaciónssinxelas. 

 B1.3. Planificar e controlar asfases 

do método de traballo científicoen 

situacións apropiadas ao seunivel. 

 MTB1.3.1. Elabora conxecturase 

busca argumentos que asvaliden 

ou as refuten, en situaciónsa 

resolver, en contextosnuméricos, 

xeométricos oufuncionais. 

  CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 g 

 B1.2. Achegamento ao 

métododetraballo científico mediante 

oestudo dalgunhas das súas 

características ea súa práctica en 

situaciónssinxelas. 

 B1.3. Confianza naspropias 

 B1.4. Desenvolver e cultivaras 

actitudes persoais inherentesao 

traballomatemático. 

 MTB1.4.1. Propón a resoluciónde 

retos e problemas coaprecisión, 

co esmero e cointerese apropiado 

ao nivel educativo ea dificultade 

dasituación. 

  CMCT 

 CAA 
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 capacidades para desenvolveractitudes 

apropiadas e afrontar asdificultades 

propias do traballocientífico. 

 
 MTB1.4.2. Desenvolve eaplica 

estratexias derazoamento 

(clasificación, recoñecementodas 

relacións, uso deexemplos 

contrarios) para crear einvestigar 

conxecturas e construíre 

defenderargumentos. 

 Desenvolve eaplica 

estratexiasde 

razoamento pararesolver 

problemas ereflexiona 

sobreeles. 

 CMCT 

 CCL 

 CAA 

 b 

 g 

 i 

 B1.4. Utilización de mediostecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe paraobter 

información, realizar cálculosnuméricos, 

resolver problemas epresentar 

resultados. 

 B1.5. Superar bloqueose 

inseguridades ante resoluciónde 

situaciónsdescoñecidas. 

 MTB1.5.1. Reflexiona sobreos 

problemas resoltos e osprocesos 

desenvoltos, valorando asideas 

claves, aprendendopara 

situacións futurassimilares. 

  CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

 MTB1.5.2. Utilizaferramentas 

tecnolóxicas para a realizaciónde 

cálculos numéricos,para aprender 

e pararesolver problemas, 

conxecturase construír e 

defenderargumentos. 


 
 CMCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 g 

 i 

 B1.3. Confianza naspropias 

capacidades para desenvolveractitudes 

apropiadas e afrontar asdificultades 

propias do traballocientífico. 

 B1.4. Utilización de mediostecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe paraobter 

información, realizar cálculosnuméricos, 

resolver problemas epresentar 

resultados. 

 B1.5. Integración nas tecnoloxíasda 

información e a comunicaciónno 

 B1.6. Seleccionar e utilizaras 

ferramentas tecnolóxicase 

estratexias para o cálculopara 

coñecer os principios matemáticose 

resolverproblemas. 

 MTB1.6.1. Realiza unproxecto, 

elabora e presenta uninforme 

creando documentosdixitais 

propios (texto,presentación, 

imaxe, vídeo, son...),buscando, 

analizando e seleccionandoa 

información relevante, utilizandoa 

ferramenta tecnolóxica axeitadae 

compartindo cosseus 

compañeiros. 

  CMCT 

 CD 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


1
0
0 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR    

  

 

 proceso deaprendizaxe.     

 BLOQUE 2.NÚMEROS 

 b 

 e 

 g 

 B2.1. Números enteiros, decimaise 

fraccións. 

 B2.2. A numeraciónromana. 

 B2.3. Orde numérica. Utilizacióndos 

números ordinais. Comparaciónde 

números. 

 B2.4. Nome e grafía dos númerosde 

máis de seiscifras. 

 B2.5. Equivalencias entre oselementos 

do sistema de numeracióndecimal: 

unidades, decenas, centenasetc. 

 B2.6. O sistema de numeracióndecimal: 

valor de posición dascifras. 

 B2.7. O número decimal:décimas, 

centésimas emilésimas. 

 B2.8. Fraccións propias eimpropias. 

Número mixto. Representacióngráfica. 

 B2.9. Os números decimais: valorde 

posición. 

 B2.10. Números positivos enegativos. 

 B2.11. Ordenación de conxuntosde 

números de distintotipo. 

 B2.1. Ler, escribir eordenar 

utilizando razoamentosapropiados, 

distintos tipos de números(romanos, 

naturais, fraccións e decimais ataas 

milésimas). 

 MTB2.1.1. Identifica osnúmeros 

romanos aplicandoo 

coñecemento á comprensiónde 

datacións. 

 Identifica osnúmeros 

romanos aplicandoo 

coñecementoá 

comprensiónde 

datacións. 

 

 
 CMCT 

 CCEC 

 MTB2.1.2. Le, escribe eordena en 

textos numéricos e davida cotiá, 

números (naturais,fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizandorazoamentos apropiados 

e interpretando ovalor de posición 

de cada unhadas súascifras. 

 Le, interpreta e escribee 

ordenanúmeros 

(naturais, fracciónse 

decimais ataas 

milésimas). 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 b 

 e 

 g 

 B2.3. Orde numérica. Utilizacióndos 

números ordinais. Comparaciónde 

números. 

 B2.2. Interpretar diferentes tiposde 

números segundo o seu valor,en 

situacións da vidacotiá. 

 MTB2.2.1. Interpreta entextos 

numéricos e da vidacotiá, 

números (naturais, fracciónse 

  CMCT 

 CAA 

 CCL 
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  B2.5. Equivalencias entre oselementos 

do sistema de numeracióndecimal: 

unidades, decenas, centenasetc. 

 B2.12. Concepto de fraccióncomo 

relación entre as partes otodo. 

 B2.8. Fraccións propias eimpropias. 

Número mixto. Representacióngráfica. 

 B2.9. Os números decimais: valorde 

posición. 

 B2.13. Redondeo de númerosdecimais 

ás décima, centésima ou milésimamáis 

próxima. 

 B2.10. Números positivos enegativos. 

 B2.14. Redondeo de númerosnaturais 

ás decenas, centenas emillares. 

 decimais ata asmilésimas), 

utilizandorazoamentos apropiados 

e interpretando ovalor de posición 

de cada unhadas súascifras. 

  

 MTB2.2.2. Utiliza osnúmeros 

negativos en contextosreais. 

  CMCT 

 g  B2.15. Fraccións equivalentes,redución 

de dúas ou máis fraccións acomún 

denominador. 

 B2.13. Redondeo de númerosdecimais 

á décima, centésima ou milésimamáis 

próxima. 

 B2.16. Relación entre fracción enúmero 

decimal, aplicación á ordenaciónde 

fraccións. 

 B2.3. Realizar operacións ecálculos 

numéricos mediantediferentes 

procedementos, incluído ocálculo 

mental, facendo referenciaimplícita 

ás propiedades das operación,en 

situación de resoluciónde 

problemas. 

 MTB2.3.1. Reduce dúas oumáis 

fraccións a común denominadore 

calcula fracciónsequivalentes. 

 Realiza operaciónscon 

fraccións do mesmo ede 

distintodenominador 

(suma,resta, 

multiplicación, división, 

obtención defracccións 

equivalentes,...) 

 
 
 

 
 CMCT 

 MTB2.3.2. Redondeanúmeros 

decimais á décima, centésimaou 

milésima máis próxima. 



 
 

 CMCT 

 MTB2.3.3. Ordenafraccións 

aplicando á relación entrefracción 

  CMCT 
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   e númerodecimal.   

 g  B2.15. Fraccións equivalentes,redución 

de dúas ou máis fraccións acomún 

denominador. 

 B2.17. Divisibilidade:múltiplos, 

divisores, números primos enúmeros 

compostos. Criterios dedivisibilidade. 

 B2.4. Utilizar as propiedadesdas 

operacións, as estratexias persoaise 

os diferentes procedementos quese 

usan segundo a natureza docálculo 

que se realizará (algoritmosescritos, 

cálculo mental, tenteo, estimacióne 

calculadora). 

 MTB2.4.1. Coñece e aplicaos 

criterios de divisibilidade por 2,3, 

5, 9 e10. 

  CMCT 

 b 

 e 

 g 

 B2.18. Estimación deresultados. 

 B2.19. Comprobación deresultados 

mediante estratexiasaritméticas. 

 B2.20. Propiedades das operaciónse 

relacións entre elas utilizandonúmeros 

naturais. 

 B2.5. Utilizar os númerosenteiros, 

decimais, fraccionarios eas 

porcentaxes sinxelas parainterpretar 

e intercambiar informaciónen 

contextos da vidacotiá. 

 MTB2.5.1. Opera cosnúmeros 

coñecendo a xerarquíadas 

operacións. 

 Opera cosnúmeros 

coñecendo axerarquía 

dasoperacións. 

 
 

 CMCT 

 MTB2.5.2. Utiliza diferentestipos 

de números en contextosreais, 

establecendo equivalenciasentre 

eles, identificándoose 

utilizándoos como operadoresna 

interpretación e resoluciónde 

problemas. 

  CMCT 

 CCL 

 MTB2.5.3. Estima ecomproba 

resultados mediantediferentes 

estratexias. 

  CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B2.17. Divisibilidade:múltiplos, 

divisores, números primos enúmeros 

compostos. Criterios dedivisibilidade. 

 B2.21 Operacións con númerosnaturais: 

suma, resta, multiplicación edivisión. 

 B2.6. Operar cos números tendoen 

conta a xerarquía nasoperacións, 

aplicando as propiedades destas,as 

estratexias persoais e osdiferentes 

procedementos que seutilizan 

segundo a natureza do cálculoque 

 MTB2.6.1. Calculacadrados, 

cubos e potencias de base10. 



 Calcula cadrados,cubos 

e potencias de base10. 

 CMCT 

 MTB2.6.2. Realiza sumas erestas 

de fraccións comesmo 

  CMCT 
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  B2.22. Potencia como produtode 

factores iguais. Cadrados ecubos. 

Potencias de base10. 

 B2.23. Identificación e uso dostermos 

propios dadivisión. 

 B2.20. Propiedades das operaciónse 

relacións entre elas utilizandonúmeros 

naturais. 

 B2.24. Operacións confraccións. 

 B2.25. Operacións connúmeros 

decimais. 

 B2.26. Utilización dosalgoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicacióne 

división. 

se realizará (algoritmosescritos, 

cálculo mental, tenteo,estimación, 

calculadora), usando omáis 

adecuado 

denominador. Calcula oproduto 

dunha fracción por unnúmero. 

  

 MTB2.6.3. Realiza operaciónscon 

númerosdecimais. 

 Realiza operaciónscon 

númerosdecimais, 

redondea eestima. 

 CMCT 

 MTB2.6.4. Aplica a xerarquíadas 

operacións e os usosda 

paréntese. 

  CMCT 

 CAA 

 b 

 e 

 g 

 B2.16. Relación entre fracción enúmero 

decimal, aplicación á ordenaciónde 

fraccións. 

 B2.27. Porcentaxes eproporcionalidade. 

 B2.28. Expresión das partesutilizando 

porcentaxes. 

 B2.29. Correspondencia entrefraccións 

sinxelas, decimais eporcentaxes. 

 B2.30. Aumentos ediminucións 

porcentuais. 

 B2.31. Proporcionalidadedirecta. 

 B2.32. A regra de tres en situaciónsde 

proporcionalidade directa: lei dodobre, 

triplo,metade. 

 B2.7. Iniciarse no usodas 

porcentaxes e aproporcionalidade 

directa para interpretar eintercambiar 

información e resolver problemasen 

contextos da vidacotiá. 

 MTB2.7.1. Calcula e utilizaas 

porcentaxes dunhacantidade 

para expresarpartes. 

  CMCT 

 MTB2.7.2. Establecea 

correspondencia entrefraccións 

sinxelas, decimais eporcentaxes. 



 
 

 CMCT 

 MTB2.7.3. Calcula aumentose 

diminuciónsporcentuais. 


 
 CMCT 

 MTB2.7.4. Usa a regra de tresen 

situacións deproporcionalidade 

directa: lei do dobre,triplo, 

metade, para resolverproblemas 

da vidadiaria. 

 Usa a regra de tresen 

situaciónsde 

proporcionalidadedirecta. 

 

 
 CMCT 

 CAA 
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  B2.33. Resolución de problemas davida 

cotiá. 

 
 MTB2.7.5. Resolve problemasda 

vida cotiá utilizando porcentaxese 

regra de tres en situaciónsde 

proporcionalidadedirecta, 

explicando oralmente e porescrito 

o significado dos datos,a situación 

formulada, oproceso seguido e as 

soluciónsobtidas. 

  CMCT 

 CCL 

 CAA 

 b 

 g 

 B2.17. Divisibilidade:múltiplos, 

divisores, números primos enúmeros 

compostos. Criterios dedivisibilidade. 

 B2.18. Estimación deresultados. 

 B2.26. Utilización dosalgoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicacióne 

división. 

 B2.34. Automatización dealgoritmos. 

 B2.35. Descomposición de formaaditiva 

e de formaaditivo-multiplicativa. 

 B2.36. Descomposición denúmeros 

naturais atendendo o valor deposición 

das súascifras. 

 B2.37. Construción deseries 

ascendentes edescendentes. 

 B2.38. Obtención dosprimeiros 

múltiplos dun númerodado. 

 B2.39. Obtención de todos osdivisores 

de calquera número menor de100. 

 B2.40. Descomposición denúmeros 

decimais atendendo ao valor deposición 

 B2.8. Coñecer, utilizar eautomatizar 

algoritmos estándar de suma,resta, 

multiplicación e división condistintos 

tipos de números, encomprobación 

de resultados en contextosde 

resolución de problemas een 

situacións da vidacotiá. 

 MTB2.8.1. Emprega eautomatiza 

algoritmos estándar desuma, 

resta, multiplicación e divisióncon 

distintos tipos denúmeros 

(naturais, enteiros, decimaise 

fraccións). 

 Emprega eautomatiza 

algoritmos estándarde 

suma,resta, 

multiplicación edivisión 

con distintos tiposde 

números(naturais, 

enteiros, decimaise 

fraccións). 

 CMCT 

 CAA 

 MTB2.8.2. Descompón deforma 

aditiva e de formaaditivo- 

multiplicativa, númerosmenores 

de un millón, atendendo ovalor 

de posición das súascifras. 

  CMCT 

 MTB2.8.8. Calcula todosos 

divisores de calqueranúmero 

menor de100. 

 Calcula todosos 

divisores decalquera 

número menor de100. 

 CMCT 

 MTB2.8.9. Calcula o mcm eo 

mcd. 

 Calcula o mcm e omcd.  CMCT 
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 das súascifras. 

 B2.41. Cálculo de tantos por cenen 

situaciónsreais. 

 B2.42. Elaboración e uso deestratexias 

de cálculomental. 

 B2.43. Utilización dacalculadora. 

 
 MTB2.8.10. Descompónnúmeros 

decimais atendendo ao valorde 

posición das súascifras. 

  CMCT 

 MTB2.8.11. Calcula tantospor 

cen en situaciónsreais. 

 Calcula tantos por cenen 

situaciónsreais. 

 CMCT 

 MTB2.8.12. Elabora eemprega 

estratexias de cálculomental. 

 Elabora eemprega 

estratexias decálculo 

mental. 

 CMCT 

 CAA 

 b 

 e 

 g 

 B2.19. Comprobación deresultados 

mediante estratexiasaritméticas. 

 B2.44. Resolución de problemas davida 

cotiá. 

 B2.9. Identificar, resolverproblemas 

da vida cotiá, adecuados aoseu nivel, 

establecendo conexións entrea 

realidade e as matemáticase 

valorando a utilidadedos 

coñecementosmatemáticos 

adecuados e reflexionando sobreo 

proceso aplicado para aresolución 

deproblemas. 

 MTB2.9.1. Resolveproblemas que 

impliquen o dominiodos contidos 

traballados,empregando 

estratexias heurísticas,de 

razoamento(clasificación, 

recoñecemento das relacións,uso 

de exemplos contrarios),creando 

conxecturas,construíndo, 

argumentando etomando 

decisións, valorando assúas 

consecuencias e aconveniencia 

do seuuso. 

 Resolve problemasque 

impliquen o dominiode 

contidostraballados, 

incluídas as táboasde 

multiplicación. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 MTB2.9.2. Reflexiona sobreo 

procedemento aplicadoá 

resolución deproblemas: 

revisando as operacións 

empregadas, as unidadesdos 

resultados, comprobandoe 

interpretando as soluciónsno 

contexto e buscandooutras 

  CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 
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   formas deresolvelo.   

 BLOQUE 3.MEDIDA 

 b 

 e 

 g 

 B3.1. Elección da unidade máisaxeitada 

para a expresión dunhamedida. 

 B3.2. Realización demedicións. 

 B3.3. Estimación delonxitudes, 

capacidades, masas, superficiese 

volumes de obxectos e espazos 

coñecidos; elección da unidade edos 

instrumentos máis axeitados paramedir 

e expresar unhamedida. 

 B3.1. Escoller os instrumentosde 

medida máis pertinentes encada 

caso, estimando a medidade 

magnitudes delonxitude, 

capacidade, masa e tempofacendo 

previsiónsrazoables. 

 MTB3.1.1. Estimalonxitudes, 

capacidades, masas, superficiese 

volumes de obxectos eespazos 

coñecidos elixindo a unidade eos 

instrumentos máis axeitadospara 

medir e expresar unhamedida, 

explicando de forma oralo 

proceso seguido e aestratexia 

utilizada. 

 Estimalonxitudes, 

capacidades, masas, 

superficies e volumesde 

obxectos e espazos 

coñecidos. 

 CMCT 

 CCL 

 CAA 

 MTB3.1.2. Mide coninstrumentos, 

utilizando estratexias eunidades 

convencionais enon 

convencionais, elixindo aunidade 

máis axeitada para aexpresión 

dunhamedida. 

 Mide coninstrumentos 

elixindo aunidade 

adecuada. 

 CMCT 

 CAA 

 g  B3.4. Comparación e ordenaciónde 

medidas dunha mesmamagnitude. 

 B3.5. Desenvolvemento deestratexias 

para medir figuras de maneira exactae 

aproximada. 

 B3.6. Comparación de superficiesde 

figuras planas porsuperposición, 

descomposición emedición. 

 B3.7. Sumar e restar medidasde 

lonxitude, capacidade, masa,superficie 

evolume. 

 B3.2. Operar con diferentesmedidas  MTB3.2.1. Suma e restamedidas 

de lonxitude, capacidade,masa, 

superficie e volume enforma 

simple dando o resultadona 

unidade determinada deantemán. 

 Suma e resta medidasde 

lonxitude,capacidade, 

masa, superficie evolume 

e expresa o resultadoen 

forma simple ecomplexa. 

 CMCT 

 MTB3.2.2. Expresa enforma 

simple a medición dalonxitude, 

capacidade ou masa dadaen 

forma complexa eviceversa. 

  CMCT 

 MTB3.2.3. Compara eordena  Compara eordena  CMCT 
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   medidas dunhamesma 

magnitude. 

medidas dunhamesma 

magnitude. 

 

 b 

 e 

 g 

 B3.8. Explicación oral e escritado 

proceso seguido e da estratexiautilizada 

en calquera dosprocedementos 

empregados. 

 B3.9. Equivalencias entre as medidasde 

capacidade evolume. 

 B3.4. Utilizar as unidades demedida 

máis usuais, convertendounhas 

unidades noutras damesma 

magnitude, expresando osresultados 

en unidades de medidamáis 

axeitadas, explicando oralmentee por 

escrito o proceso seguidoe 

aplicándoo á resoluciónde 

problemas. 

 MTB3.4.1. Coñece e utilizaas 

equivalencias entre asmedidas 

de capacidade evolume. 

  CMCT 

 MTB3.4.2. Explica de forma orale 

por escrito os procesosseguidos 

e as estratexias utilizadasen 

todos osprocedementos 

realizados. 

  CCL 

 CAA 

 MTB3.4.3. Resolveproblemas 

utilizando as unidades demedida 

máis usuais, convertendounhas 

unidades noutras damesma 

magnitude, expresandoos 

resultados nas unidadesde 

medida máisaxeitadas, explicando 

oralmente e porescrito o 

procesoseguido. 

  CMCT 

 CCL 

 CAA 

 b 

 g 

 B3.10. O sistemasesaxesimal. 

 B3.11. O ángulo como unidadede 

medida dun ángulo. Medida deángulos. 

 B3.5. Coñecer o sistemasesaxesimal 

para realizar cálculos conmedidas 

angulares. 

 MTB3.5.1. Resolveproblemas 

realizando cálculos conmedidas 

angulares. 

  CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B3.12. Resolución de problemasde 

medida. 

 B3.6. Identificar e resolverproblemas 

da vida cotiá adecuados ao seunivel, 

establecendo conexións entrea 

realidade e as matemáticase 

valorando a utilidadedos 

coñecementosmatemáticos 

 MTB3.6.1. Reflexiona sobreo 

proceso seguido na resoluciónde 

problemas revisandoas 

operacións utilizadas, asunidades 

dos resultados, comprobandoe 

interpretando as soluciónsno 

  CMCT 

 CAA 

 CSIEE 
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  axeitados e reflexionando sobreo 

proceso aplicado para aresolución 

deproblemas. 

contexto e buscandooutras 

formas deresolvelo. 

  

 BLOQUE 4.XEOMETRÍA 

 g  B4.1. Posicións relativas de rectase 

circunferencias. 

 B4.2. Ángulos en distintasposicións: 

consecutivos, adxacentes, opostospolo 

vértice... 

 B4.3. Sistema decoordenadas 

cartesianas. Descrición de posiciónse 

movementos. 

 B4.4. A representación elementaldo 

espazo, escalas e gráficassinxelas. 

 B4.1. Utilizar as nociónsxeométricas 

de paralelismo,perpendicularidade, 

simetría, xeometría, perímetroe 

superficie para describire 

comprender situacións da vidacotiá. 

 MTB4.1.1. Identifica erepresenta 

posicións relativas de rectase 

circunferencias. 

  CMCT 

 MTB4.1.2. Identifica erepresenta 

ángulos en diferentesposicións: 

consecutivos,adxacentes, 

opostos polovértice… 

  CMCT 

 MTB4.1.3. Describe posiciónse 

movementos por mediode 

coordenadas, distancias,ángulos, 

xiros… 

  CMCT 

 MTB4.1.4. Realiza escalase 

gráficas sinxelas, parafacer 

representacións elementaisno 

espazo. 

  CMCT 

 MTB4.1.5. Identifica ensituacións 

moi sinxelas a simetría dotipo 

axial eespecular. 

  CMCT 

 g 

 i 

 B4.5. Formas planas e espaciais:figuras 

planas: elementos, relacióne 

clasificación. 

 B4.2 Coñecer as figurasplanas; 

cadrado, rectángulo,romboide, 

triángulo, trapecio erombo. 

 MTB4.2.1. Clasificatriángulos 

atendendo aos seus lados eaos 

seus ángulos, identificandoas 

relacións entre os seus ladose 

 Clasificatriángulos 

atendendo aosseus lados 

e aos seusángulos. 

 CMCT 
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  B4.6. Clasificación detriángulos 

atendendo os seus lados e osseus 

ángulos. 

 entreángulos.   

 MTB4.2.2. Utiliza instrumentosde 

debuxo eferramentas 

tecnolóxicas para a construcióne 

exploración deformas 

xeométricas. 

  CMCT 

 CD 

 b 

 g 

 B4.5. Formas planas e espaciais:figuras 

planas: elementos, relacióne 

clasificación. 

 B4.6. Clasificación detriángulos 

atendendo os seus lados e osseus 

ángulos. 

 B4.3. Comprender o métodode 

calcular a área dunparalelogramo, 

triángulo, trapecio e rombo.Calcular 

a área de figurasplanas. 

 MTB4.3.1. Calcula a área eo 

perímetro de: rectángulo,cadrado 

etriángulo. 

  CMCT 

 MTB4.3.2. Aplica os conceptosde 

perímetro e superficie defiguras 

para a realización decálculos 

sobre planos e espazos reaise 

para interpretar situacións davida 

diaria. 

 Aplica os conceptosde 

perímetro e superficiede 

figuras para arealización 

de cálculos sobreplanos 

e espazos reais epara 

interpretar situaciónsda 

vidadiaria. 

 CMCT 

 CAA 

 g  B4.7. Clasificación decuadriláteros 

atendendo o paralelismo dos seuslados. 

Clasificación dosparalelepípedos. 

 B4.8. Concavidade e convexidadede 

figurasplanas. 

 B4.9. A circunferencia e ocírculo. 

Elementos básicos: centro,raio, 

diámetro, corda, arco, tanxente esector 

circular. 

 B4.4. Utilizar as propiedadesdas 

figuras planas pararesolver 

problemas. 

 MTB4.4.1. Identifica 

ediferenciaos elementos 

básicosda circunferencia e 

círculo:centro, raio, diámetro, 

corda,arco, tanxente e 

sectorcircular. 

 Identifica e diferenciaos 

elementos básicosda 

circunferencia ecírculo: 

centro, raio ediámetro. 

 CMCT 

 MTB4.4.2. Calcula perímetroe 

área da circunferencia edo 

círculo. 

 Calcula perímetro eárea 

da circunferencia edo 

círculo. 

 CMCT 

 b 

 g 

 B4.10. Interpretación derepresentacións 

espaciais en situacións da vidacotiá. 

 B4.5. Interpretarrepresentacións 

espaciais realizadas a partirde 

 MTB4.5.1. Comprende edescribe 

situacións da vida cotiá,e 

  CMCT 

 CAA 
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  sistemas de referencia e deobxectos 

ou situaciónsfamiliares. 

interpreta eelabora 

representaciónsespaciais 

(planos, esbozos deitinerarios, 

maquetas,…), utilizandoas 

nocións xeométricasbásicas 

(situación,movemento, 

paralelismo,perpendicularidade, 

escala, simetría, perímetroe 

superficie). 

  

 b 

 e 

 g 

 B4.11. Resolución de problemasde 

xeometría relacionados coa vidacotiá. 

 B4.6. Identificar, resolverproblemas 

da vida cotiá axeitados ao seunivel, 

establecer conexións entrea 

realidade e as matemáticas evalorar 

a utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitadosreflexionando 

sobre o proceso aplicado paraa 

resolución deproblemas. 

 MTB4.6.1 Resolveproblemas 

xeométricos queimpliquen 

dominio dos contidostraballados, 

utilizando estratexiasheurísticas 

de razoamento(clasificación, 

recoñecemento das relacións,uso 

de exemplos contrarios),creando 

conxecturas,construíndo, 

argumentando etomando 

decisións, valorando assúas 

consecuencias e aconveniencia 

da súautilización. 

 Resolveproblemas 

xeométricosque 

impliquen dominiodos 

contidostraballados 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 MTB4.6.2. Reflexiona sobreo 

proceso de resoluciónde 

problemas: revisandoas 

operacións utilizadas, asunidades 

dos resultados, comprobandoe 

interpretando as soluciónsno 

contexto, propoñendooutras 

formas deresolvelo. 

  CMCT 

 CAA 

 BLOQUE 5. ESTATÍSTICA EPROBABILIDADE 
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 b 

 g 

 B5.1. Recollida e clasificación dedatos 

cualitativos ecuantitativos. 

 B5.1. Recoller e rexistrarunha 

información cuantificable,utilizando 

algúns recursos sinxelosde 

representación gráfica: táboasde 

datos, bloques de barras,diagramas 

lineais… comunicando ainformación. 

 MTB5.1.1. Identificadatos 

cualitativos e cuantitativosen 

situaciónsfamiliares. 

 Identifica e recolledatos 

cualitativos ecuantitativos 

en situacións familiarese 

utilizaos paraconstruir 

táboas. 

 CMCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B5.2. Construción de táboasde 

frecuencias absolutas erelativas. 

 B5.3. Iniciación intuitiva ás medidasde 

centralización: a media aritmética,a 

moda e orango. 

 B5.4. Realización e interpretaciónde 

gráficas sinxelas: diagramas debarras, 

poligonais e sectoriais. 

 B5.5. Análise crítica dasinformacións 

que se presentan mediantegráficas 

estatísticas. 

 B5.2. Realizar, ler einterpretar 

representacións gráficasdun 

conxunto de datos relativosao 

contornoinmediato. 

 MTB5.2.1. Recolle eclasifica 

datos cualitativos ecuantitativos 

de situacións do seucontorno, 

utilizándoos para construírtáboas 

de frecuencias absolutase 

relativas. 

  CMCT 

 CAA 

 MTB5.2.2. Aplica deforma 

intuitiva a situacións familiaresas 

medidas de centralización:a 

media aritmética, a moda eo 

rango. 

  CMCT 

 CAA 

 MTB5.2.3. Realiza einterpreta 

gráficos moi sinxelos:diagramas 

de barras, poligonais esectoriais, 

con datos obtidos desituacións 

moipróximas. 

 MTB5.2.4. Realiza análisecrítica 

e argumentada sobreas 

informacións que sepresentan 

mediante gráficasestatísticas 

  CMCT 

 CAA 

 g  B5.6. Carácter aleatoriodalgunhas 

experiencias 

 B5.3. Facer estimacións baseadasna 

experiencia sobre oresultado 

 MTB5.3.1. Identifica situaciónsde 

carácteraleatorio. 

  CMCT 
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  (posible, imposible, seguro, máisou 

menos probable) desituacións 

sinxelas nas que interveña o azare 

comprobar o ditoresultado. 

   

 b 

 g 

 B5.6. Carácter aleatoriodalgunhas 

experiencias. 

 B5.4. Observar e constatar quehai 

sucesos imposibles, sucesos quecon 

case toda seguridade prodúcenseou 

que se repiten, sendo máis oumenos 

probable estarepetición. 

 MTB5.4.1. Realiza conxecturase 

estimacións sobre algúnxogos 

(moedas, dados,cartas, 

loterías…) 

  CMCT 

 CAA 

 b 

 e 

 g 

 B5.7. Iniciación intuitiva ao cálculoda 

probabilidade dunsuceso. 

 B5.5. Identificar e resolverproblemas 

da vida cotiá axeitados ao seunivel, 

establecer conexións entrea 

realidade e as matemáticas evalorar 

a utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitadosreflexionando 

sobre o proceso aplicado paraa 

resolución deproblemas. 

 MTB5.5.1. Resolveproblemas que 

impliquen dominiodos contidos 

propios da estatísticae 

probabilidade,utilizando 

estratexias heurísticas,de 

razoamento(clasificación, 

recoñecemento das relacións,uso 

de exemploscontrarios…), 

creandoconxecturas, construíndo, 

argumentandoe tomando 

decisións, valorandoas 

consecuencias destas ea 

conveniencia da súautilización. 

 Resolve problemasque 

impliquen dominiodos 

contidos propiosda 

estatísticae 

probabilidade. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 MTB5.5.2. Reflexiona sobreo 

proceso de resoluciónde 

problemas revisandoas 

operacións utilizadas, asunidades 

dos resultados, comprobandoe 

interpretando as soluciónsno 

contexto e propoñendooutras 

formas deresolvelo. 

  CMCT 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 
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12.6. Educación artística (Educaciónmusical) 
 
 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓNMUSICAL) CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe MÍNIMOS Competenciasclave 

 BLOQUE 1.ESCOITA 

 
 
 

 j 

 b 

 e 

 B1.1. Audición demúsica 

contemporánea, e investigacióne 

valoración das posibilidadesdo 

son. 

 B1.2. Identificación eapreciación 

das calidades dos sonsdo 

contexto. 

 B1.1. Utilizar a escoitamusical 

para indagar nas posibilidadesdo 

son, de maneira que sirvancomo 

marco de referenciapara 

creaciónspropias. 

 EMB1.1.1. Identifica, clasificae 

describe as calidades dossons 

do contexto natural esocial, 

utilizando unvocabulario 

preciso. 

  CCEC 

 CCL 

 CAA 

 
 
 
 
 

 
 b 

 e 

 o 

 B1.3. Identificación eapreciación 

de formas musicaissinxelas. 

 B1.4. Identificación a travésda 

escoita de tipos devoces 

(soprano, contralto, tenore 

baixo), instrumentos, variaciónse 

contrastes develocidade. 

 B1.5. Valoración e interesepola 

música de diferentes épocase 

culturas, nomeadamentea 

galega. 

 B1.2. Analizar a organizaciónde 

obras musicais sinxelase 

describir os elementos queas 

compoñen. 

 EMB1.2.1. Distingue tiposde 

voces, instrumentos,variacións 

e contrastes de velocidadee 

intensidade, tras a escoitade 

obras musicais,con capacidade 

para emitirunha 

valoracióndestas. 

 Distinguir 

tipos devoces, 

instrumentos, 

variacións e 

contrastesde 

velocidade e 

intensidade, 

tras aescoita 

de obras 

musicais,con 

capacidade 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓNMUSICAL) CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe MÍNIMOS Competenciasclave 

    
para emitir 

unha 

valoración 

destas. 

 

 EMB1.2.2. Interésasepor 

descubrir obras musicaisde 

diferentes características,e 

utilízaas como marcode 

referencia para ascreacións 

propias. 

  CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 
 
 
 

 
 h 

 a 

 d 

 B1.6. Audición activae 

comentada de música variadada 

nosa cultura e doutrasculturas. 

 B1.7. Actitude atenta,silenciosa e 

respectuosa durante aaudición 

de música e/ou na asistenciaa 

representaciónsmusicais. 

 B1.8. Indagación sobreas normas 

que regulan apropiedade 

intelectual. Valoracióne 

presentación dosresultados. 

 B1.3. Coñecer exemplos deobras 

variadas da nosa edoutras 

culturas, para valorar opatrimonio 

musical, valorando aimportancia 

do seu mantemento e dasúa 

difusión, e do respecto coque 

deben afrontar as audicións eas 

representacións. 

 EMB1.3.1. Coñece, entendee 

cumpre as normasde 

comportamento en audiciónse 

representaciónsmusicais. 

  CSC 

 CCEC 

 EMB1.3.2. Comprende,acepta 

e respecta o contidodas 

normas que regulana 

propiedade intelectual cantoá 

reprodución e a copia deobras 

musicais. 

  CSC 

 CCEC 

 BLOQUE 2. INTERPRETACIÓNINSTRUMENTAL 

 j  B2.1. Exploracióndas 

posibilidades sonorase 

 B2.1. Entender a vozcomo 

instrumento e recursoexpresivo, 

 EMB2.1.1. Recoñecee 

describe as calidades da voza 

  CCEC 
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 e 

 k 

expresivas davoz. partindo da canción e dassúas 

posibilidades parainterpretar, 

crear eimprovisar. 

través de audicións diversas,e 

recréaas. 

  CAA 

 CCL 

 j 

 b 

 d/a 

 B2.2. Interpretación de pezascon 

instrumentos de aula e/oufrauta 

doce. 

 B2.3.Interpretación, 

memorización eimprovisación 

guiada de cancións a unhaou 

varias voces,desenvolvendo 

progresivamente a dicción,a 

afinación e a técnicavocal. 

Canon. 

 B2.4. Recoñecemento de tiposde 

instrumentos acústicose 

electrónicos,agrupacións 

instrumentais e vocais, erexistros 

davoz. 

 B2.5. Utilización dasgrafías 

convencionais na lectura,na 

escritura e na interpretaciónde 

cancións e depezas 

instrumentaissinxelas. 

 B2.6. Gravación e rexistrodas 

interpretacións paraunha 

valoración e unhaanálise 

 B2.2. Interpretarcomposicións 

sinxelas queconteñan 

procedementos musicaisde 

repetición, variación econtraste, 

en solitario ou en grupo,mediante 

a voz ou instrumentos,utilizando a 

linguaxe musical, asumindoa 

responsabilidadena interpretación 

en grupoe respectando tanto 

asachegas das demais persoas 

comoa persoa que asuma 

adirección. 

 EMB2.2.1. Recoñece eclasifica 

instrumentos acústicose 

electrónicos,diferentes rexistros 

da voz, eagrupacións vocais 

einstrumentais. 

 Recoñecere 

clasificar 

instrumentos 

acústicose 

electrónicos, 

diferentes 

rexistrosda 

voz, e 

agrupacións 

vocaise 

instrumentai 

s. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.2.2. Utiliza alinguaxe 

musical para ainterpretación 

deobras. 

 Utilizara 

linguaxe 

musicalpara 

a 

interpretació 

n deobras. 

 CCEC 

 EMB2.2.3. Traduce álinguaxe 

musical convencionalmelodías 

e ritmossinxelos. 

 Traducirá 

linguaxe 

musical 

convencional 

melodíase 

 CCEC 
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 posteriores. 

 B2.7. Interese pola mellorado 

proceso de interpretación edo 

resultadofinal. 

 B2.8. Traballocooperativo, 

asumindo asresponsabilidades 

que lle correspondane 

respectando as achegasdas 

demais persoas dogrupo. 

  ritmos 

sinxelos. 

 

 EMB2.2.4. Interpretapezas 

vocais e instrumentaisde 

diferentes épocas, estilose 

culturas paradistintos 

agrupamentos, con esen 

acompañamento 

 Interpretar 

pezasvocais 

e 

instrumentai 

s de 

diferentes 

épocas, 

estilose 

culturaspara 

distintos 

agrupamento 

s, con esen 

acompañam 

ento 

amosando 

respecto 

polotraballod

asdemais 

persoase 

responsabilid 

adeno 

traballo 

individuale 

colectivo. 

 CAA 

 CCEC 

 EMB2.2.5. Coñece einterpreta   CAA 
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   cancións de distintoslugares, 

épocas e estilos, e valora asúa 

achega aoenriquecemento 

persoal, social ecultural. 

  CCEC 

 EMB2.2.6. Amosarespecto 

polo traballo dasdemais 

persoas e responsabilidadeno 

traballo individual ecolectivo. 

  CSC 

 EMB2.2.7. Analizaas 

interpretacións feitas,recoñece 

erros e amosa interesepor 

traballar paracorrixilos. 

  CAA 

 i 

 j 

 B2.9. Creación demensaxes 

musicais con contidoexpresivo, 

combinando elementos sonorose 

corporaisdiversos. 

 B2.10. Utilización dos mediosde 

comunicación e de internet paraa 

procura de información,en 

soporte impreso e dixital,sobre 

instrumentos,compositores/as, 

intérpretes e eventos musicaisde 

interese. 

 B2.11. Exploracióndas 

posibilidades sonorase 

expresivas dosmedios 

 B2.3. Explorar e utilizaras 

posibilidades sonorase 

expresivas dediferentes 

materiais, instrumentose 

dispositivoselectrónicos. 

 EMB2.3.1. Procurainformación 

bibliográfica, en mediosde 

comunicación e eninternet 

sobreinstrumentos, 

compositores/as, intérpretese 

eventosmusicais. 

  CCEC 

 CAA 

 CD 

 EMB2.3.2. Presenta e expóna 

información de xeitoclaro, 

ordenado e limpo envarios 

soportes. 

  CAA 

 CD 

 CCL 

 EMB2.3.3. Utiliza osmedios 

audiovisuais erecursos 

  CD 

 CCEC 
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 audiovisuais e tecnolóxicospara 

comunicar. Creación decuñas 

radiofónicas evideoanuncios. 

 B2.12. Utilización dosmedios 

audiovisuais e dosrecursos 

informáticos para asonorización 

de imaxes, contos, poemase 

refráns, dobraxe de películasetc., 

e para a creación deproducións 

propias. 

 informáticos para crearpezas 

musicais e para asonorización 

de imaxes erepresentacións 

dramáticas. 

  

 BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO EDANZA 

 j 

 b 

 h/d 

 o 

 B3.1. Identificación docorpo 

como instrumento. Indagacióne 

valoración sobre asposibilidades 

expresivas e comunicativasdo 

corpo endistintas 

representacións artísticasou 

situaciónscotiás. 

 B3.2. Valoracióne 

recoñecemento das danzas ea 

súa contribución aonoso 

patrimonio artístico ecultural. 

 B3.3. Interpretación dedanzas 

coidando acoordinación 

individual ecolectiva. 

 B3.4. Invención decoreografías 

 B3.1. Adquirircapacidades 

expresivas e creativasque 

ofrecen a expresión corporal ea 

danza, valorar a súa achegaao 

patrimonio, e gozar coasúa 

interpretación como unhaforma 

de interacciónsocial. 

 EMB3.1.1. Identifica ocorpo 

como instrumento paraa 

expresión de sentimentose 

emocións, e como formade 

interacciónsocial. 

  CAA 

 CCEC 

 EMB3.1.2. Controla a posturae 

a coordinación coamúsica 

cando interpretadanzas. 

  CCEC 

 EMB3.1.3. Coñece danzasde 

distintas épocas e lugares,e 

valora a súa achegaao 

patrimonio artístico ecultural. 

  CCEC 

 EMB3.1.4. Reproduce egoza  Reproducire  CSC 
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 sinxelas para cancións epezas 

musicais de diferentesestilos. 

 B3.5. Gravación e rexistrodas 

danzas interpretadas. Análisede 

valoración doproduto. 

 interpretandodanzas 

tradicionais españolas,e 

entende a importancia dasúa 

continuidade e o trasladoás 

xeraciónsfuturas. 

gozar 

interpretando 

danzas 

tradicionais 

españolas,e 

entendea 

importancia 

dasúa 

continuidade 

e otraslado 

ásxeracións 

futuras. 

 CCEC 

 EMB3.1.5. Inventacoreografías 

de grupo quecorresponden coa 

forma interna dunhaobra 

musical e supón unhaorde 

espacial etemporal. 

  CAA 

 CCEC 

 EMB3.1.6. Analiza asdanzas 

realizadas, recoñece os errose 

amosa interese por melloraro 

produto. 

  CAA 

 EMB3.1.7. Respecta otraballo 

en grupo e participa nelde 

xeito pracenteiro,amosando 

confianza naspropias 

posibilidades e nas dasdemais 

  CAA 

 CSC 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


120 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

                         C.E.I.P. FOGAR    

   

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓNMUSICAL) CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe MÍNIMOS Competenciasclave 

   persoas.   

 EMB3.1.8. Amosarespecto 

polas demais persoase 

colaboración conelas. 

  CSC 
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12.7. Educación artística(plástica) 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓNPLÁSTICA) CURSO  SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe  Competenciasclave 

 BLOQUE 1. EDUCACIÓNAUDIOVISUAL 

 j 

 e 

 b 

 B1.1. Indagación e apreciacióndas 

posibilidades plásticas eexpresivas 

dos elementos naturais e artificiaisdo 

contextopróximo. 

 B1.2. O contexto natural, artificiale 

artístico: posibilidades plásticasdos 

elementos naturais e o seu usocon 

finsexpresivos. 

 B1.3. Elaboración de protocolos paraa 

observación sistemática deaspectos, 

calidades e características notoriase 

sutís dasimaxes. 

 B1.1. Formular opinións cuncriterio 

estético, oralmente ou por escrito,que 

expresen o respecto e a riquezadas 

achegas que ofrecen asmanifestacións 

artísticas (plásticas, visuaisou 

musicais), apreciando as texturas,as 

formas, as liñas, as medidas eas cores. 

 EPB1.1.1. Observa eexplica 

aspectos, calidadese 

características das obrasartísticas 

seguindo unprotocolo. 

  CCL 

 CCEC 

 CSC 

 EPB1.1.2. Utiliza a observación ea 

percepción visual parainterpretar 

imaxes. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB1.1.3. Reflexiona sobreo 

proceso de elaboracióndunha 

composiciónplástica. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB1.1.4. Recoñece materiaise 

recursos plásticos nas imaxes enas 

composiciónsplásticas. 

  CCEC 

 CCL 

 EPB1.1.5. Aprecia asdiferenzas 

entre as formas xeométricas doseu 

contextopróximo. 

  CCEC 

 CCL 

 EPB1.1.6. Analiza asposibilidades 

de texturas, formas, corese 

materiais aplicados sobresoportes 

distintos. 

  CCEC 

 CCL 
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 j 

 e 

 b 

 B1.4. Indagación sobre o usoartístico 

dos medios audiovisuaise 

tecnolóxicos para o traballocon 

fotografías. 

 B1.5. Documentación sobrea 

evolución da fotografía evaloración 

das posibilidades do formatodixital 

actual. 

 B1.6. Valoración do cine deanimación 

como ferramenta deaprendizaxe. 

 B1.7. Secuenciación dunhahistoria, 

unha novela e unha canción,con 

imaxes e textosexplicativos. 

 B1.8. Elaboración de carteisaplicando 

coñecementos plásticose 

audiovisuais. 

 B1.9. Iniciación a sinxelas obrasde 

animación tendo en conta o son,a 

montaxe, o guión e arealización. 

 B1.2. Aproximarse á lectura, a análisee 

a interpretación da arte e asimaxes 

fixas e en movemento nosseus 

contextos culturais ehistóricos, 

comprendendo de maneira críticao 

significado e a función social,con 

capacidade para elaborar imaxesnovas 

a partir dos coñecementosadquiridos. 

 EPB1.2.1. Analiza demaneira 

sinxela e utilizando aterminoloxía 

axeitada imaxes fixas atendendoao 

tamaño, ao formato e aoselementos 

básicos (puntos, rectas,planos, 

cores, luz efunción). 

  CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.2 Coñece a evoluciónda 

fotografía desde o branco e negroá 

cor, do formato de papel ao dixital,e 

valora as posibilidades quetrae 

consigo afotografía. 

  CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.3. Recoñece os temasda 

fotografía. 

  CCEC 

 CCL 

 EPB1.2.4. Realizafotografías 

utilizando mediostecnolóxicos, 

analizando a posteriori aadecuación 

do encadramento aopropósito 

inicial. 

  CCEC 

 CAA 

 CCL 

 EPB1.2.5. Recoñece o cinede 

animación como un xénero docine e 

comenta o procesoempregado para 

a creación, a montaxe ea difusión 

dunha películade animación, 

realizado tantocoa técnica 

tradicional como coatécnica actual. 

  CCEC 

 CCL 

 CAA 

 EPB1.2.6. Secuencia unhahistoria   CCEC 
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   en viñetas nas que incorporaimaxes 

e textos, seguindo o patrón do 

cómic. 

  CAA 

 EPB1.2.7. Realiza sinxelas obrasde 

animación para familiarizarsecos 

conceptos elementais dacreación 

audiovisual: guión,realización, 

montaxe,son. 

  CCEC 

 CAA 

 CD 

 j 

 i 

 a 

 B1.10. Valoración dos mediosde 

comunicación e das novastecnoloxías 

da información e dacomunicación 

como instrumentos decoñecemento, 

produción esatisfacción. 

 B1.11. Uso das tecnoloxíasda 

información e da comunicaciónpara 

coñecer as manifestaciónsdo 

patrimonio cultural e artísticodos 

pobos (autores e autoras, obrase 

documentación). 

 B1.12. Uso intencionado daimaxe 

como instrumento decomunicación. 

 B1.13. A protección de datos.Dereito 

á propiaimaxe. 

 B1.3. Utilizar as tecnoloxíasda 

información e da comunicación de xeito 

responsable para abusca, creación e 

difusión de imaxes fixas een 

movemento. 

 EPB1.3.1. Manexaprogramas 

informáticos sinxelos deelaboración 

e retoques de imaxesdixitais 

(copiar, pegar, modificartamaño, 

cor, brilo, contraste, …) quelle 

serven para a ilustración detextos. 

  CD 

 CSC 

 EPB1.3.2. Coñece os protocolosde 

actuacións para a difusiónde imaxes 

propias ou alleas, erespecta a 

propiedade intelectual decada 

persoa.. 

  CSC 

 CD 

 BLOQUE 2. EXPRESIÓNARTÍSTICA 

 j 

 b 

 B2.1. Aplicación de recursosgráficos 

para a expresión de emocións, idease 

accións. 

 B2.1. Realizar produciónsplásticas 

seguindo pautas elementais doproceso 

creativo, experimentando,recoñecendo 

e diferenciando a expresividadedos 

 EPB2.1.1. Utiliza as técnicasde 

debuxo e/ou pictóricasmáis 

axeitadas para as súascreacións, 

manexando os materiais e 

  CCEC 

 CAA 
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  B2.2. Disposición á orixinalidade,a 

espontaneidade e a 

plasmacióndeideas, sentimentos e 

vivenciasde forma persoal e 

autónoma,na creación dunha 

obraartística. 

 B2.3. Recreación deespazos, 

aplicando conceptos artísticosbásicos 

(equilibrio ecomposición). 

diversos materiais e técnicaspictóricas 

e elixindo as máis axeitadas paraa 

realización da obraprevista. 

instrumentos de formaadecuada, 

coidando o material e o espazode 

uso. 

  

 EPB2.1.2. Fai composiciónsque 

transmiten emociónsbásicas 

(calma, violencia, alegría,tristura 

etc.) coa axuda dediversos 

recursos para cadacaso 

(claroscuro, puntos, liñas,cores 

etc.). 

  CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.3. Debuxa obxectoscotiáns, 

ideas, accións esituacións. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.4. Experimentacon 

materiais e texturas gráficascon 

creatividade esoltura. 

  CAA 

 CCEC 

 EPB2.1.5. Valora os elementos eos 

recursos empregados paraalcanzar 

o efecto que máis se axusteás 

propiasnecesidades. 

  CAA 

 CCEC 

 EPB2.1.6. Distingue e explicaas 

características da cor en canto 

asúaluminosidade, tono esaturación, 

aplicándoas cun propósitoconcreto 

nas súasproducións. 

  CAA 

 CCEC 

 EPB2.1.7. Obtén diversas texturasa 

partir da aplicación dacor. 

  CAA 

 CCEC 
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 EPB2.1.8. Executacomposicións 

pareadas nas que aparecenas 

cores complementariasrespectivas. 

  CAA 

 CCEC 

 EPB2.1.9. Debuxa formas, figurase 

elementos do contextocon 

dimensións, proporcións, tamañose 

cores axeitadas (paisaxe,bodegón 

etc.). 

  CCEC 

 CAA 

 EPB2.1.10. Explica coaterminoloxía 

aprendida o propósito dosseus 

traballos e as característicasdos 

mesmos. 

  CCEC 

 CCL 

 j 

 b 

 B2.4. Análise das formasde 

representación devolume. 

 B2.5. Elaboración deobxectos 

tridimensionais con distintosmateriais. 

 B2.6. Comparación entre asformas 

que adopta a representacióndo 

espazo en diferentes áreasou 

ámbitos. 

 B2.2. Representar volumesutilizando 

recursos como cores,claroscuros, 

corte, dobra eencartado. 

 EPB2.2.1. Representacon 

claroscuro a sensación espacialde 

composicións volumétricassinxelas. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.2. Experimentacoa 

superposición de planos paracrear 

volumes. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.3. Utiliza a liñahorizontal 

como elemento expresivopara 

proporcionar sensaciónde 

profundidade. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB2.2.4. Faiobxectos 

tridimensionais utilizando orecorte, o 

encartado e o pegado de pezasde 

diversas formas, utilizandodiversos 

  CCEC 

 CAA 
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   tipos demateriais.   

 d 

 j 

 B2.7. Coñecemento e valoraciónde 

identificadores artísticos dediferentes 

culturas. 

 B2.8. Interese por coñecerproducións 

do patrimonio cultural e artísticodos 

pobos. 

 B2.9. Valoración do patrimoniocultural 

e artístico para a satisfacción coneles 

e para a súaconservación. 

 B2.10. Elaboración dedocumentos 

relacionados con obras, creadorese 

creadoras, e manifestaciónsartísticas. 

 B2.3. Coñecer asmanifestacións 

artísticas máis significativas queforman 

parte do patrimonio artístico ecultural, e 

adquirir unha actitude de respectoe 

valoración desepatrimonio. 

 EPB2.3.1. Recoñece, respectae 

valora as manifestaciónsartísticas 

máis importantes dopatrimonio 

cultural e artísticoespañol, 

nomeadamente aquelas queforon 

declaradas Patrimonioda 

Humanidade. 

  CSC 

 CCEC 

 EPB2.3.2. Aprecia asposibilidades 

que ofrecen os museos decoñecer 

obras de arte expostas neles egoza 

conelas. 

  CSC 

 CCEC 

 EPB2.3.3. Coñecealgunha 

profesión do ámbitoartístico, 

interésase polas característicasdo 

traballo de artistas e artesánsou 

artesás, e goza como públicocoa 

observación das súasproducións. 

  CSC 

 CCEC 

 i 

 j 

 b 

 B2.11. Emprego dosmedios 

audiovisuais e novas tecnoloxíasda 

información e da comunicación parao 

tratamento de imaxes,deseño, 

animación e difusión dostraballos 

elaborados. 

 B2.12. Preparación dedocumentos 

propios da comunicaciónartística. 

 B2.4. Utilizar as TIC para a buscae 

tratamento de imaxes,como 

ferramentas para deseñardocumentos. 

 EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxíasda 

información e dacomunicación 

como fonte de informacióne 

documentación para a creaciónde 

produciónspropias. 

  CD 

 CCEC 

 EPB2.4.2. Manexaprogramas 

informáticos sinxelos deelaboración 

e retoques de imaxes dixitais 

(copiar, pegar; modificartamaño, 

cor, brillo, contraste etc.) queserven 

  CD 

 CCEC 
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   para a ilustración detextos.   

 EPB2.4.3. Elabora eprepara 

documentos propiosda 

comunicación artística(carteis, 

guías ouprogramas). 

  CCEC 

 CD 

 a 

 b 

 j 

 B2.13. Elaboración deproducións 

plásticas utilizando técnicasmixtas, 

elixindo as técnicas, os instrumentose 

os materiais de acordo coassúas 

características e coa súafinalidade. 

 B2.14. Asunción deresponsabilidade 

no traballo propio (constanciae 

esixencia progresiva) e notraballo 

cooperativo (respecto polas achegase 

as disposicións das demaispersoas). 

 B2.15. Realización individual ouen 

grupo, con establecementode 

momentos de revisión e dereflexión 

sobre o procesoseguido. 

 B2.5. Realizar produciónsplásticas, 

participando con interese eaplicación 

no traballo individual ou deforma 

cooperativa, respectando osmateriais, 

os utensilios e osespazos, 

desenvolvendo a iniciativa ea 

creatividade, e apreciando a correctae 

precisa realización dos exercicios edas 

actividades, a orde e a limpeza,o 

respecto polas normas, as regrase 

os/ascompañeiros/as. 

 EPB2.5.1. Produce obrasplásticas, 

logo de escoller as técnicas eos 

instrumentos máis axeitadospara 

conseguir unhafinalidade 

determinada. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB2.5.2. Respecta os materiais,os 

utensilios e os espazos. 

  CSC 

 CCEC 

 EPB2.5.3. Amosa interesepolo 

traballo individual e colaborano 

grupo para a consecución dunfin 

colectivo, respectando asiniciativas 

de cada compañeiro oucompañeira. 

  CSC 

 CCEC 

 EPB 2.5.4. Participa coninterese 

nas actividadespropostas, 

apreciando a realizacióncorrecta, 

precisa, ordenada e limpados 

exercicios e dasactividades. 

  CSC 

 CCEC 

 CAA 

 BLOQUE 3. DEBUXOXEOMÉTRICO 

 g 

 b 

 B3.1. Elaboración decomposicións 

plásticas partindo deconceptos 

xeométricos da realidadedo 

 B3.1. Identificar conceptosxeométricos 

na realidade que rodea o alumnado,en 

relación cos conceptosxeométricos 

 EPB3.1.1. Identifica osconceptos de 

horizontalidade e verticalidade,e 

utilízaos nas súas composiciónscon 

  CCEC 

 CAA 
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 j alumnado. 

 B3.2. Uso da cuadrícula paracoñecer 

e comprender o termo deescala. 

 B3.3. Apreciación dasposibilidades 

plásticas e expresivas dasestruturas 

xeométricas. 

 B3.4. Construción de estruturase 

transformación de espazosusando 

nocións métricas e deperspectiva. 

 B3.5. Uso dos instrumentosbásicos 

do debuxo xeométrico paracompor 

unha creación artística partindodos 

polígonoselementais. 

recollidos na área de matemáticascoa 

súa aplicacióngráfica. 

finsexpresivos.   CMCCT 

 EPB3.1.2. Traza rectas paralelase 

perpendiculares, usando oescuadro 

e ocartabón. 

  CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 EPB3.1.3. Utiliza aregra 

considerando o milímetrocomo 

unidade de medida habitualaplicada 

ao debuxotécnico. 

  CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.4. Suma e restasegmentos 

utilizando a regra e ocompás. 

  CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.5. Calcula graficamentea 

mediatriz dun segmento utilizandoa 

regra e ocompás. 

  CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.6. Traza círculos cocompás 

coñecendo oraio. 

  CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.7. Divide a circunferenciaen 

dúas, tres, catro e seis partesiguais, 

utilizando o material propiodo 

debuxotécnico. 

  CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.8. Aplica a divisiónda 

circunferencia á construciónde 

estrelas e elementos florais aosque 

posteriormente lles dácor. 

  CCEC 

 CMCCT 

 CAA 
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 EPB3.1.9. Continúa seriescon 

motivos xeométricos (rectase 

curvas) utilizando unhacuadrícula 

propia facilitada cosinstrumentos 

propios do debuxotécnico. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB3.1.10. Suma e restaángulos de 

90, 60, 45 e 30 graos utilizandoo 

escuadro e ocartabón. 

  CMCCT 

 EPB3.1.11. Analiza arealidade 

descompóndoa enformas 

xeométricas básicas etrasladándoa 

a composiciónsbidimensionais. 

  CCEC 

 CAA 

 EPB3.1.12. Identifica nunhaobra 

bidimensional formasxeométricas 

simples. 

  CCEC 

 CMCCT 

 EPB3.1.13. Realizacomposicións 

utilizando formasxeométricas 

suxeridas polo ou poladocente. 

  CCEC 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EPB3.1.14. Coñece e comprendeo 

termo de escala e é capazde 

aplicalo cambiando a escaladun 

debuxo sinxelo mediante o usode 

cuadrícula. 

  CMCCT 

 CCEC 

 EPB3.1.15. Recoñece,clasifica 

 e constrúe os polígonoselementais, 

apreciando as súas diferenzase 

  CMCET 

 CCEC 
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   similitudes.   

 j 

 g 

 b 

 B3.6. Exploración e uso adecuadodo 

material de debuxo técnico,coa 

finalidade de atopar o máisapropiado 

para o resultadofinal. 

 B3.2. Iniciarse no coñecemento eno 

manexo dos instrumentos edos 

materiais propios do debuxo técnico,e 

empregaloadecuadamente. 

 EPB3.2.1.Coñece e apreciao 

resultado da utilización correctados 

instrumentos de debuxo, e valoraa 

precisión dosresultados. 

  CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 
 

 

12.8. Valores sociais ecívicos 

ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO   

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DAPERSOA  

m 

k 

B1.1. O autoconcepto.A 

autovaloración; os trazosde 

personalidade. Aautoconciencia 

emocional. A respectabilidadee 

a dignidade persoal. Oestilo 

persoalpositivo. 

B1.1. Construír oestilo 

persoal baseándosena 

respectabilidade ena 

dignidadepersoal 

VSCB1.1.1. Explica ovalor 

da respectabilidade eda 

dignidadepersoal. 

 CSC 

CCL 

 

VSCB1.1.2. Actúa deforma 

respectable edigna. 

VSCB1.1.2.Actúa 

deforma 

respectablee 

digna. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.1.3 Coñece easume  CAA 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

   os rasgos característicosda 

súapersonalidade, 

poñéndoos demanifesto 

asertivamente. 

 CCL 

m 

a 

B1.2. O autocontrol.A 

regulación dos sentimentos.As 

estratexias dereestruturación 

cognitiva. Aresiliencia. 

B1.2. Estruturarun 

pensamento efectivoe 

independenteempregando 

as emocións deforma 

positiva. 

VSCB1.2.1.Utiliza 

estratexias dereestruturación 

cognitiva. 

 CAA 

VSCB1.2.2. Describe ovalor 

da reestruturación cognitivae 

a resiliencia. 

 CCLC

SIEE 

VSCB1.2.3 Aplicao 

autocontrol á tomade 

decisións, á negociación eá 

resolución deconflitos. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB1.2.4. Expresa osseus 

sentimentos, necesidadese 

dereitos, á vez querespecta 

os dos e das demaisnas 

actividadescooperativas. 

VSCB1.2.4. 

Expresa os seus 

sentimentos, 

necesidadese 

dereitos, á vezque 

respecta os dose 

das demaisnas 

actividades 

cooperativas. 

CSC 

CSIEE 

CCL 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

m 

b 

B1.3. A responsabilidade.O 

sentido do compromisorespecto 

a un mesmo e aosdemais. 

Valoración do erro comofactor 

de aprendizaxe e mellora.A 

automotivación. 

B1.3. Desenvolvero propio 

potencial,mantendo unha 

motivaciónintrínseca e 

esforzándose para ologro 

de éxitos individuaise 

compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballaen 

equipo valorando oesforzo 

individual e colectivoe 

asumindo compromisospara 

a consecución deobxectivos. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB1.3.2. Explicarazóns 

para asumir assúas 

responsabilidades durantea 

colaboración. 

 CSC 

CCL 

CSIEE 

VSCB1.3.3. Xeraconfianza 

nos demais realizandounha 

autoavaliaciónresponsable 

da execución dastarefas. 

 CSC 

CAAC

SIEE 

b 

m 

B1.4. A autonomía persoal ea 

autoestima. Seguridade ensi 

mesmo e en simesma, 

iniciativa, autonomía paraa 

acción, confianza naspropias 

posibilidades. Toleranciaá 

frustración. 

B1.4. Adquirircapacidades 

para tomar decisiónsde 

formaindependente, 

manexando asdificultades 

para superar frustraciónse 

sentimentos negativosante 

osproblemas. 

VSCB1.4.1.Propón 

alternativas á resoluciónde 

problemassociais. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB1.4.2. Sabefacer 

fronte á incerteza, aomedo 

ou ao fracaso. 

 CSC 

CSIEE 

b 

c 

B1.5. A toma dedecisións 

persoais meditadas: técnicase 

recursos. Causase 

B1.5. Propoñersedesafíos 

e levalos a cabomediante 

unha toma dedecisións 

VSCB1.5.1. Empregao 

pensamentoconsecuencial 

para tomar decisiónséticas. 

 CSC 

CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO   

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 consecuencias dasacción 

propias. O sentidodo 

compromiso respecto aun 

mesmo e aosdemais. 

persoal, meditadae 

responsable, 

desenvolvendo unbo 

sentido docompromiso 

respecto a un mesmo eaos 

demais. 

VSCB1.5.2. Identifica 

vantaxes einconvenientes 

dunha posible soluciónantes 

de tomar unha decisiónética. 

 CSC 

CSIEE 

a 

c 

B1.6. A iniciativa.O 

emprendemento.A 

autoproposta de desafíos.A 

importancia dainiciativa 

privada na vida económicae 

social. 

B1.7. Busca e elaboraciónde 

información por diversasfontes. 

B1.6. Desenvolvera 

autonomía e acapacidade 

de emprendementopara 

conseguir logrospersoais 

responsabilizándose doben 

común. 

VSCB1.6.1.Realiza 

propostas creativas eutiliza 

as súas competenciaspara 

abordar proxectossobre 

valoressociais 

VSCB1.6.1. 

Realizapropostas 

creativas eutiliza 

as súas 

competenciaspara 

abordarproxectos 

sobrevalores 

sociais 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

VSCB1.6.2.Identifica, 

define problemas sociaise 

cívicos e implantasolucións 

potencialmenteefectivas 

 CSC 

CAA 

CSIEE 

VSCB1.6.3. Razoaa 

importancia dainiciativa 

privada na vida económicae 

social. 

 CSIEE 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNSINTERPERSOAIS  
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

b 

m 

e 

B2.1. Estratexias dalinguaxe 

oral como instrumentode 

comunicación:escoitar, 

preguntar eargumentar. 

B2.1. Utilizarhabilidades 

de escoita e opensamento 

de perspectivacon 

empatía. 

VSCB2.1.1.Dialoga 

interpretando e dandosentido 

ao que oe. 

 CCL

CSC 

VSCB2.1.2.Realiza 

actividadescooperativas 

detectando os sentimentose 

pensamentos quesubxacen 

no que se está adicir. 

 CCLC

SC 

CSIEE 

VSCB2.1.3. Colaboraen 

proxectos grupaisescoitando 

activamente,demostrando 

interese polas outraspersoas 

e axudando a quesigan 

motivadas paraexpresarse. 

VSCB2.1.3. 

Colabora en 

proxectosgrupais 

escoitando 

activamente, 

demostrando 

interesepolas 

outras persoase 

axudando aque 

siganmotivadas 

paraexpresarse. 

CAAC

SIEE 

CSC 

CCL 

c 

m 

e 

B2.2.Os elementosda 

comunicación que favoreceno 

diálogo. Iniciación,mantemento 

e finalización deconversas. 

B2.2. Iniciar, mantere 

finalizar conversascunha 

maneira de falaradecuada 

aos interlocutores eao 

VSCB2.2.1.Comparte 

sentimentos duranteo 

diálogo. 

 CCLC

SC 

CSIEE 

VSCB2.2.2. Utilizaos  CCL 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 Identificación, recoñecementoe 

análise de hábitos que facilitane 

dificultan acomunicación. 

contexto, tendo en contaos 

factores que inhibena 

comunicación parasuperar 

barreiras e os quepermiten 

lograrproximidade. 

elementos que contribúenao 

diálogo. 

 CSC 

e 

m 

B2.3. A aserción. Exposicióne 

defensa das ideas propiascon 

argumentos fundadose 

razoablesempregando 

estratexias decomunicación 

construtivas. 

B2.3.Empregar aaserción. VSCB2.3.1. Empregaa 

linguaxepositiva. 

 CCL

CSC 

VSCB2.3.2.Autoafírmase 

conrespecto. 

 CCLC

SC 

CSIEE 

b 

m 

B2.4.O diálogo. A buscado 

mellor argumento. Acreación de 

pensamentos compartidosa 

través do diálogo. A inferenciae 

o sentido da expresión dos edas 

demais. A escoita activa ea 

axuda. 

B2.4. Dialogarcreando 

pensamentoscompartidos 

con outras persoaspara 

atopar o mellorargumento. 

VSCB2.4.1 Infire e dáo 

sentido adecuado áexpresión 

dos e dasdemais. 

 CCL

CSC 

VSCB2.4.2.utiliza 

correctamente asestratexias 

de escoitaactiva: 

clarificación,parafraseo, 

resumo,reestruturación, 

reflexo desentimentos. 

 CCLC

SC 

CSIEE 

c 

m 

o 

B2.5. Aintelixencia 

interpersoal. Aempatía: 

atención, escoitaactiva, 

B2.5.Establecerrelacións 

interpersoaispositivas 

empregandohabilidades 

VSCB2.5.1.Interaccionacon 

empatía. 

 CSC 

CCLC

SIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO   

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 observación e análisede 

comportamentos. Oaltruísmo. 

sociais. VSCB2.5.2. Sabecontribuír á 

cohesión dos grupos sociais 

aos quepertence. 

 CSC 

CSIEE 

a 

m 

e 

B2.6.Os estereotipos.As 

consecuencias dosprexuízos. 

Desenvolvemento deactitudes 

de solidariedade anteproblemas 

e necesidades das persoasmáis 

desfavorecidas. 

B2.7.Identificación, 

axuizamento críticoe 

rexeitamento das situaciónsde 

marxinación, discriminacióne 

inxustizasocial. 

B2.8.Creación detextos, 

empregando a linguaxe verbale 

non verbal, para comunicaren 

diferentes soportesas 

conclusións deinvestigacións 

realizadas sobre situaciónsdo 

seucontorno. 

B2.6.Analizar 

criticamenteas 

consecuenciasdos 

prexuízossociais, 

reflexionando sobreos 

problemas que provocane 

o seu efecto naspersoas 

que ossofren. 

VSCB2.6.1.Analizaos 

problemas que orixinanos 

prexuízossociais. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB2.6.2.Expón 

razoadamenteas 

consecuencias dosprexuízos 

sociais para as persoasdo 

contorno socialpróximo. 

 CCLC

SC 

CCEC 

VSCB2.6.3.Detecta eaxuíza 

criticamenteprexuízos sociais 

detectados noseu 

contornopróximo expresando 

as conclusiónsen 

traballoscreativos. 

VSCB2.6.3.Detect 

a eaxuíza 

criticamente 

prexuízossociais 

detectados noseu 

contornopróximo 

expresando as 

conclusiónsen 

traballoscreativos. 

CCLC

CEC 

CSC 

CDC

AA 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORESSOCIAIS  

b B3.1. Aplicación dosvalores B3.1. Resolverproblemas VSCB3.1.1.Desenvolve  CSC  
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

m cívicos en situaciónsde 

convivencia nocontorno 

inmediato (familia,centro 

escolar, grupo,amizades, 

localidade).Desenvolvemento 

de actitudes de comprensióne 

solidariedade. Valoracióndo 

diálogo para solucionaros 

conflitos de interesesen 

relación coas demaispersoas. 

B3.2.Responsabilidadeno 

exercicio dos dereitos edos 

deberes individuais nosgrupos 

nos que se integrae 

participación nas tarefase 

decisión. 

en colaboración,poñendo 

de manifesto unhaactitude 

aberta cara aos demaise 

compartindo puntosde 

vista esentimentos. 

proxectos eresolve 

problemas encolaboración. 

 CSIEE 

VSCB3.1.2. Ponde 

manifesto unhaactitude 

aberta cara aosdemais 

compartindo puntos devista 

e sentimentos durantea 

interacción social naaula. 

 CSC 

CSIEE 

b B3.3. A interdependencia ea 

cooperación.A 

interdependencia positiva ea 

participación equitativa.As 

condutas solidarias.A 

aceptación incondicionaldo 

outro. A resoluciónde 

B3.2. Traballar enequipo 

favorecendo a 

interdependencia positivae 

amosandocondutas 

solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosaboa 

disposición a ofrecer erecibir 

axuda para aaprendizaxe. 

 CAAC

SIEE 

CSC 

VSCB3.2.2. Recorreás 

estratexias de axudaentre 

iguais. 

 CAAC

SIEE 

CSC 

VSCB3.2.3. Respectaas  CSC 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


138 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

                         C.E.I.P. FOGAR    

   

 

ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 problemas encolaboración. 

Compensación de carenciasdos 

e das demais. A disposiciónde 

apertura cara ao outro,o 

compartir puntos de vistae 

sentimentos. 

B3.4. Estruturas e técnicasda 

aprendizaxecooperativa. 

 regras durante o traballoen 

equipo. 

  

VSCB3.2.4.Emprega 

destrezas de 

interdependenciapositiva. 

VSCB3.2.4. 

Empregadestrezas 

de 

interdependencia 

positiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

a B3.5. Valoración danecesidade 

de normas compartidasque 

regulan a convivenciafrutífera 

no ámbito social.Elaboración 

de normas de convivenciada 

aula e do centropositivas, 

facilitadoras e asumidaspolo 

grupo e polacomunidade. 

B3.3. Implicarsena 

elaboración e norespecto 

das normas dacomunidade 

educativa empregandoo 

sistema de valorespersoal 

que constrúe a partirdos 

valoresuniversais. 

VSCB3.3.1.Explicao 

concepto denorma. 

 CCL

CSC 

VSCB3.3.2. Infirea 

necesidade das normasda 

súa comunidadeeducativa 

 CAA

CSC 

VSCB3.3.3. Participana 

elaboración das normasdo 

colexio. 

VSCB3.3.3. 

Participa na 

elaboracióndas 

normasdo 

colexio. 

CCLC

SC 

CSIEE 

VSCB3.3.4. Respectaas 

normas do centroescolar. 

 CSC 

c 

m 

B3.6. A resolución deconflitos. 

A linguaxe positivana 

B3.4.Participar 

activamente na vidacívica 

VSCB3.4.1. Resolveos 

conflitos demodo 

 CSC 

CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 comunicación depensamentos, 

intencións eposicionamentos 

persoais. As fases damediación 

formal. A transformacióndo 

conflito enoportunidade. 

de forma pacíficae 

democráticatransformando 

o conflito enoportunidade, 

coñecendo eempregando 

as fases da mediacióne 

usando a linguaxepositiva 

na comunicaciónde 

pensamentos, intenciónse 

posicionamentospersoais. 

construtivo.   

VSCB3.4.2. Sigue asfases 

da mediación ensituacións 

reais esimulacións. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB3.4.3. Manexaa 

linguaxe positivana 

comunicaciónde 

pensamentos, intenciónse 

posicionamentosnas 

relaciónsinterpersoais. 

 CCL

CSC 

VSCB3.4.4. Analizaas 

emocións,sentimentos, 

posibles pensamentose 

puntos de vista das partesen 

conflito. 

 CSC 

CSIEE 

d 

m 

B3.7. Oaltruísmo.A 

responsabilidade social ea 

xustiza social. Identificacióne 

análise crítico das causasque 

provocan situaciónde 

marxinación, dediscriminación 

e de inxustiza social.Protección 

e amparo das persoasmáis 

B3.5. Practicar oaltruísmo 

no contornopróximo 

sensibilizando sobre oseu 

valor. 

VSCB3.5.1. É capazde 

sensibilizar sobrecausas 

altruístasrealizando 

exposicións orais sobre oseu 

valor ecometidos. 

 CCLC

SC 

CSIEE 

VSCB3.5.2. Colaboraen 

causas altruístasen 

 CSC 

CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 desfavorecidas.  colaboracióncoa 

comunidadeeducativa. 

  

a 

m 

B3.8. Os dereitos e deberes.A 

Declaración Universaldos 

Dereitos Humanos: liberdadede 

expresión e opinión.A liberdade 

de pensamento,de conciencia e 

de relixión.A análise defeitos 

discriminatorios:maltrato. 

Exclusión de minoríasétnicas, 

os campos de concentración,o 

holocausto. Os dereitose 

deberes doalumnado. 

B3.6. Crear un sistemade 

valores asumindoos 

dereitos e deberesdo 

alumnado,realizando 

xuízos morais desituacións 

escolares eresolvendo 

dilemas morais con 

supostosprácticos. 

VSCB3.6.1. Realizaxuízos 

morais desituacións 

escolares. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB3.6.2. Xustifica assúas 

actuacións en base avalores 

persoais como a dignidade,a 

liberdade, a autoestima,a 

seguridade nun mesmo ea 

capacidade deenfrontarse 

aosproblemas. 

VSCB3.6.2. 

Xustifica assúas 

actuacións enbase 

a valorespersoais 

como adignidade, 

a liberdade,a 

autoestima,a 

seguridadenun 

mesmo ea 

capacidadede 

enfrontarseaos 

problemas. 

CSC 

CSIEE 

d 

o 

B3.9. Conceptualizacióndo 

dilema moral. Resoluciónde 

dilemasmorais. 

B3.7. Comprender o queé 

un dilema moral eresolver 

dilemas morais para 

detectar prexuízosrelativos 

VSCB3.7.1. Expresa o queé 

un dilemamoral. 

 CSC 

CCL 

VSCB3.7.2.Realizaxuízos 

morais. 

 CSC 

CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

  ás diferenzasculturais. VSCB3.7.3. Analizae 

resolve dilemas moraisen 

situacións reais esimuladas. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB3.7.4. Resolvedilemas 

morais en relacióna 

prexuízos relativosás 

diferenzasculturais. 

 CSC 

CSIEE 

a 

d 

o 

B3.10. Convivencia pacíficaen 

sociedade e valores nos quese 

apoia: respecto,tolerancia, 

solidariedade,xustiza, 

compromiso, cooperacióne 

cultura de paz.Identificación, 

recoñecemento e análisede 

hábitos que facilitan edificultan 

a convivencia e o benestardos 

grupossociais. 

B3.11. Formasde 

discriminación:racismo, 

xenofobia, desigualdadede 

oportunidades. 

B3.12. Feitosdiscriminatorios: 

maltrato, exclusión deminorías 

étnicas, camposde 

B3.8. Comprendera 

declaración daigualdade de 

dereitos e anon 

discriminación porrazón 

de nacemento, raza,sexo, 

relixión, opinión ou 

calquera outracondición ou 

circunstancia persoalou 

social, aplicándoa áanálise 

do contornosocial. 

VSCB3.8.1. Analizaformas 

de discriminación:racismo, 

xenofobia, desigualdadede 

oportunidades… 

 CSC 

CSIEE 

VSCB3.8.2. Analizafeitos 

discriminatorios:maltrato, 

exclusión deminorías 

étnicas, reclusión encampos 

de concentración,o 

holocausto, segregaciónpor 

enfermidade. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB3.8.3.Detecta 

prexuízos e analizaconflitos 

derivados do usode 

estereotipos nocontexto 

escolar. 

 CSC 

CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 concentración, oholocausto, 

segregación porenfermidade. 

Análise destesfeitos. 

    

d 

a 

B3.13. Dereitos e deberes.A 

Declaración Universaldos 

Dereitos Humanos: liberdadede 

expresión e de opinión.A 

liberdade de pensamento,de 

conciencia e derelixión. 

B3.14. Sensibilidade erespecto 

polos costumes, valoresmorais 

e modos de vida distintosaos 

propios. 

B3.9. Expresar arelevancia 

de preservar os dereitos de 

libre expresión eopinión, 

liberdade depensamento, 

de conciencia e derelixión 

realizando traballosde 

análise esíntese. 

VSCB3.9.1. Valorae 

respecta a libreexpresión. 

 CSC 

VSCB3.9.2.Comprende, 

interpreta e aceptaopinións 

diferentes áspropias. 

 CSC 

VSCB3.9.3.Relaciona 

diferentes culturas erelixións 

coas formas depensamento 

de persoas pertencentesa 

elas. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB3.9.4.Analiza, 

reflexiona eexpresa 

conclusións sobre osdereitos 

de libre expresión eopinión, 

liberdade de pensamento,de 

conciencia e derelixión. 

VSCB3.9.4. 

Analiza, 

reflexiona e 

expresa 

conclusiónssobre 

os dereitosde 

libre expresióne 

opinión,liberdade 

CSC 

CSIEE 

CCL 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

    de pensamento,de 

conciencia ede 

relixión. 

 

d 

m 

B3.15. As diferenzas desexo 

como unelemento 

enriquecedor. Análisedas 

medidas que contribúen aun 

equilibrio de xénero e aunha 

auténtica igualdadede 

oportunidades. Identificacióne 

rexeitamento dedesigualdades 

entre mulleres e homesno 

mundo laboral e na vidacotiá. 

B3.10.Participar 

activamente na vidacívica 

valorando a igualdadede 

dereitos e 

corresponsabilidadede 

homes emulleres. 

VSCB3.10.1.Axuíza 

criticamente actitudesde 

falta de respecto áigualdade 

de oportunidades de homese 

mulleres. 

 CSC 

CSIEE 

a B3.16 Os valores sociais ea 

democracia. Os principiosde 

convivencia que estableceno 

Estatuto de autonomíade 

Galicia e aConstitución 

española. Dereitos edeberes. 

Características que debeposuír 

B3.11. Respectaros 

valoressocialmente 

recoñecidos, coñecendoe 

apreciando os valoresdo 

Estatuto de autonomía eda 

Constitución española eos 

dereitos e deberes do 

VSCB3.11.1.Axuíza 

criticamente osvalores 

implícitos endiversas 

situacións, de acordo cosque 

constitúen a vida encomún 

nunha sociedade 

democrática. 

 CSC 

CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 unha sociedadedemocrática. Estatuto de autonomía eda 

Constituciónespañola. 

Coñecer asinstitucións, 

organizacións eservizos 

públicos que garantenos 

dereitos e deberes dos 

cidadáns e cidadás noseu 

contorno. 

VSCB3.11.2. Razoaa 

contribución dediferentes 

institucións, organizaciónse 

servizos públicos enrelación 

á garantía dos dereitose 

deberes dos cidadánse 

cidadás. 

 CSC 

CCL 

a 

o 

B3.17. Principiosde 

convivencia que estableceno 

Estatuto de autonomíade 

Galicia e aConstitución 

española. 

B3.12. Crear un sistemade 

valores propiosrealizando 

xuízos moraisbaseados nos 

dereitos edeberes básicos 

do Estatutode autonomía 

eda Constituciónespañola. 

VSCB3.12.1. Explicaos 

dereitos e deberes básicosda 

Constituciónespañola. 

 CSC 

CCL 

VSCB3.12.2. Realizaxuízos 

moraissinxelos 

fundamentados. 

 CSC 

CSIEE 

VSCB3.12.3. Participano 

benestar docontorno 

próxima baseándosenos 

dereitos e deberes dos 

cidadáns ecidadás. 

 CSC 

CSIEE 

a 

e 

B3.18. Os servizos públicose 

bens comúns.Defensa, 

identificación, aprecio,respecto 

e coidado dos bens comúnse 

B3.13. Comprendera 

importanciada 

contribución doscidadáns 

e cidadás aosservizos 

VSCB3.13.1.Comprende, 

valora e expón por escritoo 

deber da contribucióncidadá 

ao ben dasociedade. 

 CSC 

CCLC

SIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 dos servizospúblicos: 

contribución da cidadaníaa 

través dos impostos.A 

responsabilidade social.A 

xustiza social. 

públicos e aosbens 

comúns a travésdos 

impostosrealizando 

razoamentoscríticos. 

VSCB3.13.2. Explicaa 

función dos impostosde 

proporcionar recursossociais 

que melloran a calidadede 

vida dos cidadáns ecidadás. 

 CSC 

CCL 

VSCB3.13.3.Realiza 

producións creativas sobreas 

consecuencias de nonpagar 

impostos. 

 CSC 

CCEC 

CDCC

LCSIE

E 

h 

g 

o 

B3.19 Fontes deenerxía 

renovables e nonrenovables. 

Identificación das actitudese 

estratexias individuaise 

colectivas deconsumo 

enerxéticoresponsable. 

B3.20. Rutinas individuaispara 

mellorar a calidade devida. 

Reflexión sobre asposibilidades 

decambio. 

B3.21. Utilizacióndas 

tecnoloxías da información eda 

comunicación para buscare 

B3.14.Valorar ouso 

responsable das fontesde 

enerxía noplaneta 

concienciándosedo 

respecto ao contornoe 

desenvolvendoa 

capacidade crítica caraaos 

acontecementos queo 

modifican. 

VSCB3.14.1.Toma 

conciencia da limitacióndos 

recursos enerxéticose 

explica as consecuenciasdo 

esgotamento das fontesde 

enerxía. 

VSCB3.14.1. 

Tomaconciencia 

da limitacióndos 

recursos 

enerxéticose 

explicaas 

consecuenciasdo 

esgotamentodas 

fontes deenerxía. 

CSC 

CCLC

SIEE 

VSCB3.14.2. Investigaos 

efectos do abuso de 

determinadas fontesde 

enerxía. 

 CSC 

CAA 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 seleccionar e elaborara 

información epresentar 

conclusións 

B3.22. Realizacióne 

interpretación degráficos 

sinxelos. 

 VSCB3.14.3.Realiza 

traballos creativos sobrea 

necesidade do airenon 

contaminado para a saúde ea 

calidade devida. 

 CCLC

SC 

CAAC

SIEE 

VSCB3.14.4.Expón 

graficamenteargumentos 

para rexeitaractividades 

humanascontaminantes. 

 CSC 

CDC

MCT 

CCEC 

k B3.23. Hábitos deprevención de 

enfermidades e accidentesno 

ámbito escolar edoméstico.. 

B3.24. Actitudes eestratexias de 

promoción de formas devida 

saudable e decalidade 

B3.25. Os primeirosauxilios 

B3.15 . Ser capazde 

realizar primeirosauxilios 

e tomar medidas 

preventivas, valorandoa 

importancia deprevir 

accidentesdomésticos. 

VSCB3.15.1. Razoaas 

repercusións dedeterminadas 

condutas de risco sobrea 

saúde e a calidade devida. 

 CCLC

AACS

IEE 

VSCB3.15.2. Coñeceas 

prácticas deprimeiros 

auxilios. 

 CSC 

CSIEE 

a 

i 

B3.26. Condutasresponsables 

no uso das TIC:autonomía, 

autocontrol, seguridade,sentido 

B3.16. Empregar asnovas 

tecnoloxíasdesenvolvendo 

valores sociais e cívicosen 

VSCB3.16.1. Realiza unuso 

ético das novastecnoloxías. 

 CD

CSC 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

 ético. Análise da realidade edos 

contidos que se presentanno 

contorno dixitalpara 

desenvolver acapacidade 

crítica. 

contornosseguros. VSCB3.16.2. Analizae 

enxuíza criticamenteos 

contidos do contornodixital. 

 CCL

CAA

CSC 

i B3.27. O consumoresponsable. 

Identificación de actitudese 

estratexias persoais ecolectivas 

de consumoresponsable 

B3.28. A publicidade e assúas 

técnicas. Influencia noshábitos 

deconsumo. 

B3.29. Utilizacióndas 

tecnoloxías da información eda 

comunicación para buscare 

seleccionar e elaborara 

información epresentar 

conclusións. 

B3.17.Analizar 

criticamente ainfluencia 

da publicidade sobreo 

consumo empregandoas 

novastecnoloxías. 

VSCB3.17.1. Realizaanálise 

de información dixitalsobre 

as razóns polas que as 

persoas senten anecesidade 

de consumir ao verun 

anunciopublicitario. 

 CDCS

C 

CSIEE 

VSCB3.17.2.Reflexiona 

sobre a influenzada 

publicidade expresandoas 

conclusiónsmediante 

traballoscreativos. 

 CSC 

CCEC 

CD 

VSCB3.17.3.Realiza 

exposiciónsaxuizando 

criticamente hábitosde 

consumoinnecesario. 

VSCB3.17.3. 

Realiza 

exposicións 

axuizando 

criticamente 

hábitosde 

consumo 

CSC 

CCLC

CEC 

CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS ECÍVICOS CURSO SEXTO  

Obxectivos Contidos Criterios deavaliación Estándares deaprendizaxe 
 Competencias 

clave 

    innecesario.  

n B3.30. Busca, selección,análise 

e elaboración deinformacións 

en relación cos accidentes de 

tráfico. 

B3.31. Comunicaciónda 

información elaboradapor 

diferentesmedios 

B3.32. Identificación de 

actitudes eestratexias 

individuais e colectivasde 

prevención de riscosviarios 

B3.18. Investigar sobrea 

prevención deaccidentes 

de tráficoxerando 

iniciativas ealternativas 

persoais. 

VSCB3.18.1.Desenvolve 

proxectos relacionadoscoas 

principais causasdos 

accidentes de tráfico,sobre 

os que se informaen 

diferentes mediosde 

comunicación. 

 CSC 

CSIEE 

CAA 

VSCB3.18.2.Reflexiona 

sobre o modo no quese 

poderían evitar accidentesde 

tráfico e expón assúas 

conclusións. 

 CSC 

CCL 

VSCB3.18.3. Explicaas 

principais medidas quese 

poderían tomar paraprevir 

accidentes detráfico. 

VSCB3.18.3. 

Explica as 

principaismedidas 

que se poderían 

tomar paraprevir 

accidentesde 

tráfico 

CSC 

CCLC

SIEE 
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12.9. Inglés 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOSORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

 B1.1. Estratexias
decomprensión: 

• Mobilización 
deinformaciónprevia sobre 
tipo de tarefaetema. 

• Identificación dotipotextual, 
adaptandoacomprensión ao 
mesmo. 

• Distinción de 
tiposdecomprensión 
(sentidoxeral,información
 esencial,puntos principais). 

• Formulación 
dehipótesesobre contido 
econtexto. 

• Inferencia e 
formulacióndehipóteses 
sobresignificadosa partir da 
comprensióndeelementossi
gnificativos, 

 B1.1. Identificar 
osentidoxeral, a información 
esencialeos puntos principais 
entextosorais moi breves e 
sinxelosenlingua estándar, 
conestruturas simples e 
léxicodeuso moi
 frecuente,articulados con 
claridadeelentamente e 
transmitidosdeviva voz ou 
pormediostécnicos, 
sobretemashabituais 
econcretosrelacionados 
coaspropiasexperiencias, 
necesidadeseintereses en 
contextoscotiánspredicibles 
ou relativosaáreas 
denecesidadeinmediata 
nosámbitospersoal, público 
eeducativo,sempre que as 
condicións 

 PLEB1.1. Comprende oesencial de 
anuncios 
publicitariossobreprodutos que 
lle interesan(xogos, ordenadores, 
CDetc.). 

 PLEB1.2. Comprende 
mensaxeseanuncios públicos 
queconteñaninstrucións, 
indicacións ououtrotipo de 
información(porexemplo, 
números,prezos,horarios, nunha 
estación 
oununsgrandesalmacéns). 

 PLEB1.3. Entende o que se lledien 
transaccións 
habituaissinxelas(instrucións,
 indicacións,peticións,avisos). 

 PLEB1.4. Identifica o 
temadunhaconversa cotiá 
predicible quetenlugar na súa 
presenza(porexemplo, nunha 
tenda, nuntren). 

 

Entende o que se lle dien 

transaccións habituais(instrucións, 

indicacións, peticións,avisos). 

Inicia e remata as interacciónsde 

formacorrecta. 

Comprende as ideas principaise 

ben estruturadas sobretemas 

familiares ou do seuinterese 

(música, deporte, actividadesde 

ocio…) co apoio de imaxese 

ilustracións nas que se falacoa 

velocidade axeitada e deforma 

clara. 

Entende a información esencialen 

conversas breves e sinxelasnas 

que participa, que tratensobre 

temas familiares (a familia,a escola, 

o tempo libre, adescrición de     

lugares,     de     imaxes…)  e 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOSORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

lingüísticos e 
paralingüísticos. 

• Reformulación dehipótesesa 
partir da 
comprensióndenovoseleme
ntos. 

 B1.2. 
Patrónssonoros,acentuais, 
rítmicos edeentoación: 
interesepolapronuncia 
coidada, poloritmo,pola 
entoación epolaacentuación 
adecuadas,tantonas 
participacións oraiscomonas 
imitacións, 
recitaciónsedramatizacións. 

acústicas sexan boas 
enondistorsionen a 
mensaxe,quese poida volver 
escoitarodevandito ou
 pedirconfirm
ación e conteconapoio visual 
ou 
cunhaclarareferenciacontextu
al. 

 B1.2. Coñecer e 
saberaplicaras estratexias 
básicasmáisadecuadas
 para
 acomprensión do 
sentidoxeral,a información 
esencial ouospuntos 
principais dotexto. 

 B1.3. Utilizar as 
indicaciónsdocontexto e 
dainformacióncontida no 
texto parafacerseunha idea 
dossignificadosprobables de 
palabraseexpresións
 que
 sedescoñecen. 

 B1.4. 
Discriminarpatrónssonoros, 
acentuais, rítmicos ede 
entoación básicoserecoñecer 
os significadose 

 PLEB1.5. Entende 
ainformaciónesencial en 
conversas brevesesinxelas nas 
que participa,quetraten sobre 
temasfamiliarescomo, por 
exemplo, un mesmo,afamilia, a 
escola, o tempo libre,adescrición 
dun obxecto ouunlugar. 

 PLEB1.6. Comprende as 
ideasprincipais 
depresentaciónssinxelas e ben 
estruturadassobretemas 
familiares ou doseuinterese (por 
exemplo,música,deporte etc.), a 
condición dequeconte con 
imaxes e ilustraciónsese fale de 
maneira lenta eclara. 

 PLEB1.7. Comprende 
osentidoxeral e o esencial e 
distingueoscambios de tema 
deprogramasde televisión ou 
doutromaterial audiovisual e 
multimediadentroda súa área de 
interese (p. e.nosque se 
entrevista a mozosemozas ou 
personaxescoñecidos 

distingue os cambios detema 

durante o desenvolvementodas 

mesmas. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOSORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

 intencións
 comunicativas
xerais relacionados conestes. 

ou coñecidas sobre 
temascotiás(por exemplo, o que 
llesgustafacer no seu tempo 
libre) ounosque se informa 
sobreactividadesde lecer (teatro, 
cinema,eventosdeportivosetc.). 

  

 
 
 
 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOSORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 
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 B2.1. Estratexias deprodución: 

• Planificación 

• Concibir a 
mensaxeconclaridade, 
distinguindoasúa idea 
ouideasprincipais e a súa 

 

 B2.1. Participar demaneira simple 

e comprensibleen conversas moi 

brevesque requiran 

unintercambiodirecto de 

información en áreasde 

necesidade inmediata ousobre 

 

 PLEB2.1. Fai  presentaciónsbreves 

e sinxelas,  previamentepreparadas 

e ensaiadas, sobre temas cotiásou 

do seu interese (presentarsee 

presentar a outras persoas;dar 

información básica sobre simesmo, 

 

Fai presentacións breves esinxelas, 

previamente preparadase 

ensaiadas, sobre temas cotiás ou 

do seu interese (presentarsee 

presentar a outras persoas;dar 

información básica sobre si mesmo, 

 

 CCL 

 CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOSORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

estruturabásica. 

• Adecuar o texto 
ápersoadestinataria, 
contextoecanle, 
aplicando orexistro e a 
estruturadediscurso 
adecuados acadacaso. 

• Execución 

• Expresar a 
mensaxeconclaridade,
 coherencia,estruturándoo
adecuadamente
 eaxustándose, se é 
ocaso,aos modelos 
efórmulasde cada tipo 
detexto. 

• Reaxustar 
atarefa(emprender 
unhaversiónmáis 
modesta datarefa)ou a 
mensaxe(facerconcesións 
noquerealmente 
llegustaríaexpresar), tras 
valorarasdificultades e 
osrecursosdispoñibles. 

• Apoiarse en tirar o 

temas moi familiares (unmesmo, 

a contorna inmediata,persoas, 

lugares, obxectos eactividades, 

gustos e opinións), nunrexistro 

neutro ou informal,utilizando 

expresións e frases sinxelas ede 

uso moi frecuente,normalmente 

illadas ou enlazadascon 

conectores básicos, aínda queen 

ocasións a pronuncia nonsexa 

moi clara, sexan evidentesas 

pausas e titubeos esexa 

necesaria a repetición,a 

paráfrase e a cooperaciónda 

persoa interlocutora  paramanter 

acomunicación. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicaras 

estratexias básicas paraproducir 

textos orais monolóxicosou 

dialóxicos moi breves esinxelos, 

utilizando, p. e., fórmulase 

linguaxe prefabricadoou 

expresións memorizadas,ou 

apoiando con xestos o quese 

quereexpresar. 

a súa familia e a súa clase; indicar 

as súas afeccións e intereses eas 

principais actividades do seu díaa 

día; describir brevemente ede 

maneira sinxela a súa habitación,o 

seu menú preferido, oaspecto 

exterior dunha persoa, ouun 

obxecto; presentar un tema quelle 

interese (o seu grupo demúsica 

preferido); dicir o que lle gusta enon 

lle gusta e dar a súaopinión)usando 

estruturas sinxelas ecunha 

pronuncia e entoacióncomprensible. 

a súa familia e a súa clase;indicar 

as súas afeccións e intereses eas 

principais actividades do seu díaa 

día; describir brevemente ede 

maneira sinxela a súa habitación,o 

seu menú preferido, oaspecto 

exterior dunha persoa, ouun 

obxecto; presentar un tema quelle 

interese (o seu grupo demúsica 

preferido); dicir o que lle gusta enon 

lle gusta e dar a súaopinión)usando 

estruturas sinxelas ecunha 

pronuncia e

 entoacióncompren

sible. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOSORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

máximo 
partidodoscoñecementos
previos(utilizar
 linguaxe
prefabricadaetc.). 

• Compensar 
ascarenciaslingüísticas
 medianteprocedementosl
ingüísticos,paralingüístico
s 
 ouparatextuais. 

Lingüísticos 

• Modificar 
palabrasdesignificadop
arecido. 

• Definir 
ouparafrasearun
 termo ouexpresión. 

Paralingüísticos
 e
paratextuais 

• Pediraxuda. 

• Sinalar 
obxectos,usardeícticos 
ourealizaraccións que 
aclaranosignificado. 

 B2.3. Articular, de maneirapolo 

xeral comprensible perocon 

evidente influencia da primeiraou 

outras linguas, un repertoriomoi 

limitado de patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos, adaptándoos 

á función comunicativa quese 

quere levar acabo. 

 B2.4. Facerse entenderen 

intervencións breves esinxelas, 

aínda que resulten evidentese 

frecuentes os titubeos iniciais,as 

vacilacións, as repeticións eas 

pausas para organizar, corrixirou 

reformular o que se queredicir. 

 B2.5. Interactuar de maneiramoi 

básica, utilizando técnicasmoi 

simples, lingüísticas ounon 

verbais (p. e. xestos oucontacto 

físico) para iniciar, manterou 

concluír unha breveconversa. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOSORAIS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

• Usar 
linguaxecorporalcultur
almentepertinente
 (xestos, 
expresións        faciais, 
posturas,contactovisu
al 
oucorporal,proxémica)
. 

• Usar sons 
extralingüísticosecalid
adesprosódicasconven
cionais. 

 B2.2. 
Patrónssonoros,acentuais, 
rítmicos edeentoación: 
interesepolapronuncia 
coidada, poloritmo,pola 
entoación 
epolaacentuaciónadecuadas. 

    

 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


156 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

                         C.E.I.P. FOGAR    

   

 

 

 

 

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOSESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

 B3.1. Estratexias
decomprensión: 

• Mobilización 
deinformaciónprevia sobre 
tipo de tarefaetema. 

• Identificación dotipotextual, 
adaptandoacomprensión ao 
mesmo. 

• Distinción de 
tiposdecomprensión 
(sentidoxeral,información
 esencial,puntos principais). 

• Formulación 
dehipótesesobre contido 
econtexto. 

• Inferencia e 
formulacióndehipótese 
sobresignificados 

 

 B3.1. Identificar o tema, osentido 

xeral, as ideas principaise 

información específica entextos, 

tanto en formato impreso como 

en soporte dixital, moi brevese 

sinxelos, en linguaestándare cun 

léxico de alta frecuencia,e nos 

que o tema tratado e o tipo de 

texto resulten moifamiliares, 

cotiáns ou denecesidade 

inmediata, a condición de quese 

poida reler o que nonse 

entendeu, que se poidaconsultar 

un dicionario e conte conapoio 

visual econtextual. 

 B3.2. Coñecer e saber aplicaras 

estratexias básicasmáis 

 

 PLEB3.1. Comprendeinstrucións, 

indicacións, e información básicaen 

notas, letreiros e carteis enrúas, 

tendas, medios detransporte, 

cinemas, museos, colexios, eoutros 

servizos e lugarespúblicos. 

 PLEB3.2. Comprendeinformación 

esencial e localizainformación 

específica en materialinformativo 

sinxelo como menús,horarios, 

catálogos, listas deprezos, anuncios, 

guíastelefónicas, publicidade, 

folletosturísticos, programas 

culturais ou deeventos etc. 

 PLEB3.3.

Comprendecorrespondencia 

(SMS,correos 

 

Comprende información esenciale 

localiza información específicaen 

materiais procedentes dedistintos 

soportes. 

Comprende textos breves esinxelos 

que traten sobre temas familiares(a 

familia, a escola, o tempo libre,os 

deportes, gruposmusicais, 

actividades de ocio, descriciónde 

lugares, a indicación dahora,o lugar 

dunhacita…) 

Comprende o esencial dehistorias 

breves e ben estruturadase 

identifica os personaxesprincipais. 

Emprega de forma axeitadaos 

signos ortográficos básicos así 

como   símbolos   de   usofrecuente 

 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOSESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

a partir da 
comprensióndeelementossi
gnificativos,lingüísticos e 
paralingüísticos. 

• Reformulación de hipótesea 
partir da 
comprensióndenovoseleme
ntos. 

 B3.2. Aspectos 
socioculturaisesociolingüísticos
:convenciónssociais, normas 
de cortesíaerexistros; 
costumes,valores,crenzas e 
actitudes;linguaxenonverbal. 

 B3.3. Funciónscomunicativas: 

• Saúdos 
epresentacións,desculpas,ag
radecementos,invitacións. 

• Expresión da 
capacidade,ogusto, a 
preferencia,aopinión, o 
acordooudesacordo, o 
sentimento,aintención. 

• Descrición de persoas, 

adecuadas para acomprensión 

do sentido xeral, ainformación 

esencial ou os puntosprincipais 

dotexto. 

 B3.3. Inferir do contexto eda 

información contida no textoos 

significados probablesde 

palabras e expresións quese 

descoñecen. 

 B3.4. Recoñecer ossignos 

ortográficos básicos (p. e.punto, 

coma), así como símbolos deuso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤),e 

identificar os significadose 

intencións comunicativasxerais 

relacionados conestes. 

electrónicos, postais etarxetas) 

breve e sinxela que tratesobre temas 

familiares como, porexemplo, un 

mesmo, a familia, a escola,o tempo 

libre, a descrición dun obxecto ou un 

lugar, a indicaciónda hora e o lugar 

dunha citaetc. 

 PLEB3.4. Comprende o esenciale os 

puntos principais denoticias breves e 

artigos de revistaspara mozas e 

mozos que tratentemas que lle 

sexan familiares ou sexando seu 

interese (deportes,grupos musicais, 

xogos deordenador). 

 PLEB3.5. Comprende o esencialde 

historias breves  e  benestruturadas 

e identifica os e aspersonaxes 

principais, a condición de quea 

imaxe e a acción conduzangran 

parte do argumento(lecturas 

adaptadas, cómicsetc.). 

 PLEB3.6. Emprega deforma 

axeitada os signosortográficos 

básicos (p. e. punto, coma),así 

(p.ex. ☺, @,₤…).  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOSESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

actividades,
 lugares,
obxectos, hábitos,plans. 

• Narración de 
feitospasadosremotos 
erecentes. 

• Petición e 
ofrecementodeaxuda,
 información,instrucións, 
 obxectos,opinión,permiso. 

• Establecemento 
 emantemento
 dacomunicación. 

 B3.2. Patróns gráficos
econvencións ortográficas: 

• Interese polo 
lecturadostextos escritos 
propiosealleos valorando 
oseusentido 
estético,correctagrafía 
eortografía. 

 
como símbolos de uso frecuente(p. 

e. ☺, @, ₤). 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOSESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

 B4.1 Estratexias deprodución: 

• Planificación: 

• Mobilizar e 
coordinaraspropiascompe
tenciasxerais e 
comunicativascofin de
 realizareficazmente 
atarefa(repasar que 
sesabesobre o tema, que 
sepode ou se 
querediciretc.). 

• Localizar e
 usaradecuadamenterecur
sos 

 B4.1. Construír, en papel ouen 
soporte electrónico,textosmoi 
curtos esinxelos,compostos 
de frasessimplesilladas, nun 
rexistro neutroouinformal, 
utilizandoconrazoable 
correcciónasconvencións
ortográficasbásicas e os 
principaissignosde 
puntuación, para falar 
desimesmo/a, da 
súacontornamáis inmediata e 
deaspectosda súa vida 
cotiá,ensituacións familiarese 

 PLEB4.1. Completa 
unbreveformulario ou unha 
fichacosseus datos 
persoais(porexemplo, para 
rexistrarsenasredes sociais, para 
abrirunhaconta de correo 
electrónicoetc.). 

 PLEB4.2.
Escribecorrespondencia persoal 
breveesimple (mensaxes, 
notas,postais, correos, chats 
ouSMS)na que dá as grazas, 
felicitaaalguén, fai unha 
invitación,dáinstrucións, ou fala 
desi 

Entende a 
informaciónesencialen 
conversas breves esinxelasnas 
que participa quetratensobre 
temas familiares (afamilia, a 
escola, o tempo libre,a 
descrición dun obxecto 
oudunlugar). 

Desenvólvese 
entransacciónscotiás (pedir 
nunha tendaunproduto e 
preguntar oprezo,preguntar 
polos gustoseafecións, pola hora 
queé…). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOSESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

lingüísticos 
outemáticos(uso dun 
dicionarioougramática, 
obtencióndeaxudaetc.). 

• Execución: 

• Expresar a 
mensaxeconclaridade 
axustándoseaos modelos 
efórmulasde cada tipo 
detexto. 

• Reaxustar 
atarefa(emprender unha 
versiónmáis modesta 
datarefa)ou a 
mensaxe(facerconcesións 
noquerealmente 
llegustaríaexpresar), tras 
valorarasdificultades e 
osrecursosdispoñibles. 

• Apoiarse en e 
sacaromáximo 
partidodoscoñecementos
previos(utilizar
 linguaxeprefabricadaetc.). 

predicibles. 

 B4.2. Coñecer e 
aplicarasestratexias 
básicasparaproducir textos 
escritosmoibreves e sinxelos, 
p.e.copiando palabras 
efrasesmoi usuais para 
realizar asfuncións 
comunicativas 
queseperseguen. 

 B4.3. Aplicar patrónsgráficose 
convenciónsortográficasbásic
as para escribirconrazoable 
correcciónpalabrasou frases 
curtas que seutilizan 
normalmente ao falar,pero 
nonnecesariamentecunha 
ortografíatotalmentenormaliz
ada. 

 B4.8. Facer 
usodasferramentas 
informáticaspara 
completaractividadespredese
ñadas polopersoaldocente. 

 B4.8. Usar correctamenteo 

mesmo/a e da 
súacontornainmediata (familia, 
amigoseamigas, 
afeccións,actividadescotiás, 
obxectos e lugares) 
efaipreguntas relativas 
aestestemas. 

Participa en conversas caraacara 
nas que seestablececontacto 
social (dar asgrazas,saudar, 
despedirse, dirixirseaalguén, 
pedirdesculpas,presentarse, 
interesarsepoloestado de 
alguén, felicitaraalguén, felicitar 
a alguén) eseintercambia 
informaciónpersoale sobre 
asuntos cotiás,seexpresan 
sentimentos, seofrecealgo a 
alguén, se pideprestadoalgo, 
quedar con amigos ousedan 
instrucións (ex. comosechega a 
un sitio coa axudadunplano). 

Compara aspectos 
lingüísticoseculturais das linguas 
quecoñecepara mellorar 
nasúaaprendizaxe e 
lograrunhacompetenciaintegrad
a. 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIAINTERCULTURAL 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOSESCRITOS 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

 B4.2. Patróns gráficos
econvencións ortográficas: 

• Interese 
polapresentacióndos textos 
escritos propiosealleos 
valorando oseusentido
 estético eempregando 
acorrectagrafía eortografía. 

dicionario 
bilingüe,bibliotecade aula e 
outros materiaisdeconsulta 
para aelaboraciónde textos, 
respectando assúas
 normas
 defuncionamento
. 
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Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

 B5.1. Aspectos 
socioculturaisesociolingüísticos:
convenciónssociais, normas de 
cortesíaerexistros; 
costumes,valores,crenzas e 
actitudes;linguaxenon verbal, 
así como arealidade 
plurilingüeemulticultural 
dapropiacontorna. 

 B5.2 Funciónscomunicativas: 

• Saúdos e
 presentacións,desculpas,agra
decementos,invitacións. 

• Expresión da 
capacidade,ogusto, a 
preferencia, aopinión, o 
acordooudesacordo, o 
sentimento,aintención. 

• Descrición 
depersoas,actividades,
 lugares,obxectos, 
hábitos,plans. 

• Narración de 
feitospasadosremotos 
erecentes. 

• Petición e 
ofrecementodeaxuda,
 información,instrucións, 
 obxectos,opinión,permiso. 

• Establecemento e 

 B5.1. Identificar
aspectossocioculturais  e 
sociolingüísticos  
 básicos,conc
retos esignificativos,sobre a 
vida cotiá(hábitos,horarios, 
actividadesoucelebracións), 
condiciónsdevida 
(vivenda,contorna),relacións
 interpersoais
(familiares, de 
amizadeouescolares),comport
amento(xestos habituais, uso 
davozou contacto 
físico)econvencións sociais 
(normasde cortesía), e 
aplicaroscoñecementos 
 adquiridosso
bre estes aunhacomprensión 
adecuadadotexto. 

 B5.2. Recoñecer
aspectossocioculturais  e 
sociolingüísticos
 básicos,
concretos e 
significativos,eaplicar 
oscoñecementosadquiridos 
sobre estes aunhaprodución 
oral eescritaadecuada 
aocontexto,respectando 
asconvenciónscomunicativas 
 máis 

 PLEB5.1. Entende ainformación 

esencial en conversas brevese 

sinxelas nas que participa quetraten 

sobre temas familiares como,por 

exemplo, un mesmo, a familia,a 

escola, o tempo libre, adescrición 

dun obxecto ou dunlugar. 

 PLEB5.2. Desenvólveseen 

transaccións cotiás (p. e. pedirnunha 

tenda un produto e preguntaro 

prezo). 

 PLEB5.3. Participa en conversascara 

a cara ou por mediostécnicos 

(teléfono, Skype) nas quese 

establece contacto social (daras 

grazas, saudar, despedirse, dirixirsea 

alguén, pedir desculpas,presentarse, 

interesarse polo estado dealguén, 

felicitar a alguén), seintercambia 

información persoal e sobreasuntos 

cotiás, se expresan sentimentos,se 

ofrece algo a alguén, sepide prestado 

algo, queda con amigose amigas ou 

se dan instrucións (p.e. como se 

chega a un sitio conaxuda dunplano). 

 PLEB5.4. Participa nunhaentrevista, 

p. e. médica nomeando partesdo 

corpo para indicar o que lledoe. 

Entende a información esencialen 

conversas breves esinxelasnas que 

participa que traten sobretemas 

familiares como, por exemplo,un 

mesmo, a familia, a escola, otempo 

libre, a descrición dun obxecto ou 

dunlugar. 

 

Desenvólvese entransaccións 

cotiás (p. e. pedir nunha tendaun 

produto e preguntar oprezo). 

 

Participa en conversas cara acara 

ou por medios técnicos nas quese 

establece contacto social (daras 

grazas, saudar, despedirse,dirixirse 

a alguén, pedir desculpas, 

presentarse, interesarse 

poloestadode alguén, felicitar a 

alguén),se intercambia información 

persoale sobre asuntos cotiás, 

seexpresan sentimentos, se ofrece 

algoa alguén, se pide prestadoalgo, 

queda con amigos e amigas ouse 

dan instrucións (p. e. comose chega 

a un sitio con axudadun plano). 

Compara   aspectos   lingüísticos  e 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CAA 

 CD 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 
 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIAINTERCULTURAL 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

mantemento
 da
comunicación. 

 B5.3. Estruturas sintáctico-
discursivas: 

• Expresión derelaciónslóxicas: 
conxunción(and);disxunción 
(or);oposición(but); 
causa(because);finalidade 
(to- infinitive, e. g.I did it to 
helpher);comparación (as 
Adj.as;smaller (than); 
thebiggest). 

• Relaciones 
temporais(when;before;after
). 

• Afirmación
 (affirmativesentences; Yes 
(+tag)). 

• Exclamación (What +noun, 
e. g. What fun!; How +   Adj., 
e. g. How 
nice!;exclamatorysentences, 
e. g. Ilovesalgade!). 

• Negación (negative 

elementais. 

 B5.3. Distinguir a 
funciónoufuncións
comunicativasprincipais do 
texto (p. e.unhademanda de 
información,unha orde, ou 
unofrecemento) e 
unrepertoriolimitado dos 
seusexpoñentesmáis habituais, 
así comoospatróns discursivos 
básicos(p. 
e. inicio epecheconversacional, 
ou os puntosdunha 
narraciónesquemática,inicio e 
peche dunha carta,ouos 
puntos 
dunhadescriciónesquemática). 

 B5.4. Recoñecer os 
significadosmáis comúns 
asociadosásestruturas 
sintácticasbásicaspropias da 
comunicaciónoralou escrita (p. 
eestruturainterrogativa 
parademandarinformación). 

 PLEB5.5. Comparaaspectos 

lingüísticos e culturais daslinguas 

que coñece para mellorar nasúa 

aprendizaxe e lograrunha 

competencia integrada a travésde 

producións audiovisuaisou 

multimedia e demanifestacións 

artísticas. 

culturais das linguas quecoñece 

para mellorar na súa aprendizaxee 

lograr unha competenciaintegrada. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 
 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIAINTERCULTURAL 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

sentences with 
not,never,non (Adj.), 
nobody,nothing;Non (+ 
negativetag)). 

• Interrogación (Wh-
questions; Aux.questions). 

• Expresión do 
tempo:pasado(simple past; 
presentperfect); 
presente(simplepresent); 
futuro (goingto;will). 

• Expresión doaspecto:puntual 
(simpletenses);durativo 
(present andpastcontinuous); 
habitual(simpletenses (+ 
Adv., e. g.always,everyday)); 
incoativo (start–ing); 
terminativo (finish–ing). 

• Expresión 
damodalidade:factualidade(d
eclarativesentences); 
capacidade(can);posibilidade
 (may);necesidade 
(must;need);obriga (have 
(got)to; 

 B5.5. Recoñecer 
unrepertoriolimitado de léxico 
oralouescrito de 
altafrecuenciarelativo a 
situacións cotiásetemas 
habituais 
econcretosrelacionados 
coaspropiasexperiencias, 
necesidadeseintereses. 

 B5.6. Cumprir 
afuncióncomunicativa principal 
dotexto (p. e. 
unhafelicitación,un
intercambio de 
información,  ou
 unofreceme
nto), utilizandounrepertorio 
limitado dosseusexpoñentes 
máis frecuentesede patróns 
discursivosbásicos(p. e. saúdos 
para inicioedespedida para 
pecheenconversas ou
 encorrespon
dencia, ouunhanarración
 esquemática
desenvolvida enpuntos. 

   

 

 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


165 

 
r/ Vila de Ordes s/n15100  Carballo (A Coruña) 

981700294Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

                         C.E.I.P. FOGAR    

   

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 
 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIAINTERCULTURAL 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

imperative); 
permiso(can;may); intención 
(goingto;will). 

• Expresión da existencia(there 
is/are); aentidade(nouns 
andpronouns,articles, 
demonstratives);acalidade 
((very +)Adj.). 

• Expresión 
dacantidade(singular/plural;c
ardinalnumerals up to 
fourdigits;ordinal numerals 
up totwodigits. Quantity: all, 
many,alot, some, (a) few, 
(a)little,more, much, 
half,abottle/cup/glass/pieceo
f.Degree: very, too,enough). 

• Expresión 
doespazo(prepositions and 
adverbsoflocation, 
position,distance,motion, 
direction, 
originandarrangement). 

• Expresión do tempo(points 

 B5.7. Cumprir 
afuncióncomunicativa principal 
dotexto escrito (p. 
e.unhafelicitación, un 
intercambiodeinformación, ou
 unofrecemento), 
utilizandounrepertorio 
limitado dosseusexpoñentes 
máis frecuentesede patróns 
discursivosbásicos(p. 
e.saúdos). 

 B5.8. 
Manexarestruturassintácticas 
básicas (p. e.enlazar palabras 
ou gruposdepalabras 
conconectoresbásicos como 
“e”,entón”,“pero”, “porque”), 
aínda quese sigan 
cometendoerrosbásicos de 
maneirasistemáticaen, p. e., 
tempos verbais 
ounaconcordancia. 

 B5.9. Coñecer e 
utilizarunrepertorio limitado 
deléxico,tanto oral como 
escrito,de 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 
 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIAINTERCULTURAL 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

(e. g. quarter 
pastfive);divisions (e. g. half 
anhour,summer),  and  
indications(e. 
g. now, 
tomorrow(morning))of 
estafe; duration (e. g.fortwo 
days);anteriority(before); 
posteriority(after);sequence
 (first…then);
simultaneousness 
(atthesame estafe); 
frequency (e.g.sometimes, 
onSundays). 

• Expresión do modo 
(Adv.ofmanner, e. g. 
slowly,well). 

 B5.4. Léxico oral 
dealtafrecuencia 
(recepcióneprodución)
relativo aidentificación 
persoal;vivenda,fogar e 
contorna; actividadesdavida 
diaria; familia 
eamizades;traballo e 
ocupacións;tempolibre, lecer e 
deporte; viaxesevacacións; 
saúde ecoidadosfísicos; 
educación eestudo; 

alta frecuencia 
relativoasituacións cotiás 
etemashabituais 
econcretosrelacionados 
cospropiosintereses, 
experiencias enecesidades. 

 B5.10. Iniciar e 
rematarasinteracciónsadecuad
amenteen situacións 
reaisousimuladas en 
contextosmenosdirixidos. 

 B5.11. 
Compararaspectoslingüísticos 
e culturaisdaslinguas que 
coñeceparamellorar na súa 
aprendizaxeelograr 
unhacompetenciaintegrada a 
travésdeproducións 
audiovisuaisoumultimedia e

demanifestacións  artísticas 
(horarios,
 hábitos,
festividades…). 

 B5.12. Indagar a realidade 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:INGLÉS CURSO SEXTO 
 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIAINTERCULTURAL 

 
Contidos 

 
Criterios deavaliación 

 
Estándares deaprendizaxe 

Contidosmínimos Competencias 

clave 

compras 
eactividadescomerciais; 
alimentaciónerestauración; 
transporte;linguae 
comunicación;medioambiente, 
clima econtornanatural; e 
tecnoloxíasdainformación e 
acomunicación. 

plurilingüe e 
multiculturaldasfamilias e da 
súa contorna,eidentificar 
semellanzasediferenzas, 
evitandoosestereotipos. 

 B5.13. Establecer 
similitudesediferenzas das 
linguas quehaina aula ou na 
súacontornamáispróxima. 

 B5.14. Valorar as 
linguascomoun
instrumento
decomunicación, para 
aprendereacercarse a 
outrasculturas,que hai 
diversidade delinguase mostra 
respecto portodas. 
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