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6EP_Ciencias da Natureza 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-CIENCIAS NATURAIS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC´s 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenóme-

nos previamente delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de observación directa 

e indirecta a partir da consulta de fontes directa e indirectas 

e comunicando os resultados en diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información 

concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, 

elabora informes para o rexistro de plan de traballo 

e comunica, de forma oral e escrita, as conclusión.  

CCL 

CD 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de for-

ma clara e ordenada contidos relacionados coa área 

manifestando a comprensión de textos orais e/ou 

escritos. 

CCL 

CMCCT 

B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos 

que ocorren dunha forma natural como sobre os que oco-

rren cando se provocan a través dun experimento ou dunha 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións, identificando os criterios e as 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións e presentar informes coas conclusións en 

diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas 

e pequenas investigacións formulando problemas, 

enunciando hipóteses, seleccionando o material 

necesario, realizando, extraendo conclusións e co-

municando os resultados. 

CMCCT 

CCL 
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6EP_Ciencias Sociais 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.CIENCIAS SOCIAIS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC´s 

B1.1. Obter información concreta e relevante sobre feitos 

ou fenómenos previamente delimitados, utilizando diferen-

tes fontes (directas e indirectas). 

CSB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información 

concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, 

reflexiona respecto ao proceso seguido e o comuni-

ca oralmente e/ou por escrito. 

CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 

B1.2. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunica-

ción para obter información e como instrumento para 

aprender, e expresar contidos sobre Ciencias sociais. 

CSB1.2.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a 

comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para 

elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos 

temas tratados. 

CD 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCL 

B1.4. Realizar traballos e presentacións a nivel individual e 

grupal que supoñan a busca, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou histórico, amosando 

habilidade para traballar tanto individualmente como de 

maneira colaborativa dentro dun equipo. 

CSB1.4.1. Realiza traballos e presentacións a nivel 

individual e grupal que supoñen a busca, selección 

e organización de textos de carácter xeográfico, 

social e histórico.  

CAA 

 CD 

CSIEE 

CSC 

CCL 

B1.9. Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor 

aumentando as capacidades para aproveitar a información, 

as ideas e presentar decisións innovadoras. 

CSB1.9.1. Amosa actitudes de confianza en si mes-

mo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, 

interese, creatividade na aprendizaxe e espírito em-

prendedor que o fan activo ante as circunstancias 

que lle rodean. 

CSIEE 

CSC 

CAA 

CSB1.9.2. Manifesta autonomía na planificación e 

execución de exercicios e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisión. 

CAA 

CSIEE 
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6EP_Lingua Castelá e Literatura 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-LINGUA CASTELÁ

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC´s 

 B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas 

ou espontáneas, respectando as normas da comunicación: 

quenda de palabra, organizar o  discurso, escoitar e incor-

porar as intervencións dos e das demais.  

LCB1.1.2.  Transmite as ideas con claridade, cohe-

rencia e corrección. 

 CCL 

CAA 

CSC 

B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes 

orais.  

LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos 

orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

CCL 

CAA 

B1.8. Comprender textos  orais segundo a súa tipoloxía: 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e  argumentativos) e a súa inten-

ción comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 

persuasivos).  

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a 

cabo diversas actividades en situacións de aprendi-

zaxe individual ou colectiva. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e desta 

cando as ideas principais e secundarias nos distintos tipos 

de textos.  

LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos ex-

positivos. 
CCL 

B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na 

produción de textos escritos de distinta índole: planifica-

ción, textualización, revisión e reescritura, utilizando esque-

mas e mapas conceptuais, aplicando estratexias de trata-

mento da información, redactando os seus textos con clari-

dade, precisión e corrección, revisándoos para melloralos e 

avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e 

alleas.   

LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de pun-

tuación, as regras de acentuación e ortográficas 

propias do nivel. CCL 

CAA  

LCB3.2.3.  Reproduce textos ditados con corrección. 

B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, 

explorando canles que desenvolvan a sensibilidade, a crea-

tividade e a estética.  

LCB3.5.1.  Pon interese e esfórzase por escribir 

correctamente de forma persoal. 

CCL 

CAA  

B3.7. Levar a cabo o plan de a escritura que de resposta a 

unha planificación sistemática de mellora da eficacia escri-

tora e fomente a creatividade.  

LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns 

pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. 

Determina con antelación como será o texto, a súa 

extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a presen-

tación. Adapta a expresión á intención, tendo en 

conta ao interlocutor e o asunto de que se trata. 

Presenta os escritos con limpeza, claridade, preci-

sión e orde os escritos. Reescribe o texto. 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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6EP_Lingua Castelá e Literatura 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC´s 

B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunica-

ción de modo eficiente e responsable para presentar as 

súas producións.  

LCB3.8.1.  Usa con eficacia Internet e as Tecnolo-

xías da Información e a Comunicación para escribir, 

presentar os textos e buscar información, crear tá-

boas e gráficas. 

CCL 

CD 

CAA 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísti-

cas a través do uso da lingua.  

LCB4.2.3.  Identifica e clasifica os diferentes tipos 

de palabras nun texto. 
CCL 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través 

dos textos.  

LCB4.3.3.Recoñece e usa correctamente as normas 

ortográficas nas súas producións escritas. 
CCL 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a Comp. oral e 

escrita a través do coñecemento da lingua.  

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas produ-

cións escritas propias. 
CCL 

Criterios e estándares competencias imprescindibles  alumnado de reforzo. 
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6EP_Lingua Castelá e Literatura 

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

(Recuperación, repaso, reforzó e, no seu caso, ampliación)

Actividades 

- Actividades de reforzo, individuais e colaborativas, programando soamente aquelas que incidan

directamente na mellora das competencias imprescindibles. Estas actividades de reforzo/repaso

anual, han servir como programa de recuperación daquel alumnado que teña materias pendientes

das avaliacións anteriores e poderen, deste xeito,  acadar os obxectivos mínimos establecidos.

Metodoloxía 

(Alumnado con e sen 

conectividade) 

- Todo o alumnado de sexto curso ten conectividade. 

- Envíase diariamente un programa de traballo que se ve implementado coas vídeos. 

- Vídeos individuais para completar un efectivo plan de reforzo para o alumnado con materias pen-

dientes.

- Atención técnica personalizada para implementar a CD xa adquirida nos dous trimestres anterio-

res.

- Feedback diario.

Materiais e recursos 

- Dispositivos móbiles e computadores.

- Aula virtual do centro e software específico (de código aberto e de balde). 

- Materiais e recursos didácticos do curso.

- Materiais e recursos didácticos elaborados polas titorías. 

- Recursos humanos: mestras de PT e de Refórza-T con plans de traballo específicos.
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6EP_Valores 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-VALORES SOCIAIS E
CÍVICOS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC´s 

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente 

empregando as emocións de forma positiva. 

VSCB1.2.2. Describe o valor da reestruturación cog-

nitiva e a resiliencia. 

CCL 

CSIEE 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma 

independente, manexando as dificultades para superar 

frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. 

VSCB1.4.1. Propón alternativas á resolución de 

problemas sociais. CSC 

CSIEE  VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo 

ou ao fracaso. 

B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo va-

lores sociais e cívicos en contornos seguros. 

VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecno-

loxías. 

CD 

CSC 

VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os con-

tidos do contorno dixital. 

CCL 

CAA 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de empren-

demento para conseguir logros persoais responsabilizándo-

se do ben común. 

VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e 

cívicos e implanta solucións potencialmente efecti-

vas. 

CSC 

CAA 
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6EP_Lingua Galega e Literatura 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-LINGUA GALEGA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC´s 

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso 

cotián ou do ámbito académico.  

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula ade-

cuando o discurso ás diferentes necesidades comu-

nicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o 

dicionario se é preciso. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e 

esquematizar e resumindo seu contido.  
LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto. 

CCL 

CAA 

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía 

(dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión, 

atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e 

velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da 

lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler 

para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir 

información que se acaba de localizar) facendo participar a 

audiencia da súa interpretación.  

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e preci-

sión. 
CCL 

B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e 

revisión do texto.   

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de 

comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e 

estruturando a información, mediante notas, esque-

mas, guións ou mapas conceptuais. 

CCL 

CSIEE 

CAA  LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no 

texto. 

B3.4. Elaborar textos breves con creatividade. 
LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo 

con certa riqueza léxica. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en cal-

quera soporte e valorar a lingua escrita como medio de 

comunicación.  

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escri-

tos, en calquera soporte. 

CCL 

CD 

CAA 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 

implícita e funcionalmente, como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento 

no uso da lingua.   

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gra-

maticais pola súa función na lingua: substantivo, 

artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposi-

ción, conxunción e interxección. 
CCL 

CAA  
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman ca-

da palabra, diferenciando a sílaba tónica das áto-

nas. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 

do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

Ceip P. O Grupo 

Adaptación PD 2019-2020 

6EP_Lingua Galega e Literatura 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC´s 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 

implícita e funcionalmente, como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento 

no uso da lingua.  

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecen-

do o verbo e os seus complementos: o suxeito; utili-

za correctamente a concordancia de xénero e nú-

mero e recoñece os complementos do nome. 

CCL 

CAA 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as 

de acentuación en particular, apreciando o seu valor social 

e a necesidade de cinguirse a elas.  

LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acen-

tuación xerais e de acentuación diacrítica, así como 

as demais normas ortográficas, e aprecia o seu va-

lor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos pro-

cedentes da literatura popular galega e da literatura galega 

en xeral.  

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral 

ou non) como fonte de coñecemento da nosa cultura 

e como recurso de gozo persoal. 

CCL 

CCEC 

Criterios e estándares competencias imprescindibles  alumnado de reforzo. 
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6EP_Matemáticas 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-MATEMÁTICAS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC´s 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da vida cotiá.  

MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contex-

tos reais. 

CMCT 

CAA 

B2.6. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas 

operacións, aplicando as propiedades destas, as estrate-

xias persoais e os diferentes procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos 

escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), 

MTB2.6.3. Realiza operacións con números deci-

mais. CMCT 

CAA MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os 

usos da paréntese. 

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalida-

de directa para interpretar e intercambiar información e 

resolver problemas en contextos da vida cotiá. 

MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizan-

do porcentaxes e regra de tres en situacións de pro-

porcionalidade directa, explicando oralmente e por 

escrito o significado dos datos, a situación formula-

da, o proceso seguido e as solucións obtidas. 

CMCT 

B2.8. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos 

de números, en comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas e en situacións da vida cotiá.  

MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd. 

CMCT 
MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións 

reais. 

B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecua-

dos ao seu nivel, establecendo conexións entre a realidade 

e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecemen-

tos matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proce-

so aplicado para a resolución de problemas.  

MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplica-

do á resolución de problemas: revisando as opera-

cións empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no con-

texto e buscando outras formas de resolvelo. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 

B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, conver-

tendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, ex-

presando os resultados en unidades de medida máis axei-

tadas, explicando oralmente e por escrito o proceso segui-

do e aplicándoo á resolución de problemas.  

MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unida-

des de medida máis usuais, convertendo unhas 

unidades noutras da mesma magnitude, expresando 

os resultados nas unidades de medida máis axeita-

das, explicando oralmente e por escrito o proceso 

seguido. 

CMCT 

CCL 

CAA 

B4.3. Comprender ométodo de calcular a área dun parale-

logramo, triángulo, trapecio e rombo. Calcular a área de 

figuras planas.  

MTB4.3.2. Aplica os conceptos de perímetro e su-

perficie de figuras para a realización de cálculos 

sobre planos e espazos reais e para interpretar si-

tuacións da vida diaria. 

CMCT 

CAA 

B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas 

dun conxunto de datos relativos ao contorno inmediato.  

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: 

diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con 

datos obtidos de situacións moi próximas. 

CMCT 

CAA 

Criterios e estándares competencias imprescindibles  alumnado de reforzo. 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
• Observación , análise cualitativa e cuantitativa e control das

tarefas realizadas.
• Valoración da actitude e  interese amosado cara a realización

das tarefas.
Instrumentos: 

• Listaxe de control diaria e individual da entrega de tarefas 
escritas

  deseñadas para avaliar. 
• Programas de reforzo, control e seguimento individual dos

estándares avaliados na 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación 
final 

 Alumnado coas materias da 1ª e 2ª avaliacións aprobadas 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + de 0 a 2 puntos para valorar  
positivamente o esforzo, o traballo e a actitude cara as tarefas 
escolares     propostas e feitas no 3º trimestre. 

Valorarase positivamente os seguintes aspectos nos traballos 
realizados no período non presencial: 

• A entrega de tarefas.
• A presentación das tarefas.
• Constancia e regularidade no traballo diario.

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Valorarase a entrega de traballos e proxectos  escritos que sirvan de 
reforzo e recuperación  para acadar os obxectivos non superados 
nas avaliacións anteriores. 
 Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Listaxe de control das tarefas escritas dos contidos a recuperar, 
atendendo aos seguintes criterios: 

• A entrega de tarefas no tempo especificado.
• A presentación das tarefas , valorando limpeza, claridade, e

sempre tendo en conta  as características e medios das
familias. 

• Constancia e regularidade no traballo diario, respectando  as
peculiaridades do alumno ou alumna  e a situación socio-
familiar. 

Criterios de cualificación: 

Para recuperar e superar as áreas pendentes  nos dous trimestres 
anteriores, o alumnado terá que realizar e facer entrega das tarefas de 
reforzo propostas polos mestres e mestras, para acadar os mínimos 
imprescindibles fixados na programación.  
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3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre. 

(Recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Actividades de reforzo, individuais e colaborativas, programando soamente aquelas que incidan 

directamente na mellora das competencias imprescindibles. Estas actividades de reforzo/repaso 

anual, han servir como programa de recuperación daquel alumnado que teña materias pendientes 

das avaliacións anteriores e poderen, deste xeito,  acadar os obxectivos mínimos establecidos. 

  

  

Metodoloxía 

(Alumnado con e sen 

conectividade) 

- Todo o alumnado de sexto curso ten conectividade. 

- Envíase diariamente un programa de traballo que se ve implementado coas vídeos. 

- Vídeos individuais para completar un efectivo plan de reforzo para o alumnado con materias pen-

dientes. 

- Atención técnica personalizada para implementar a CD xa adquirida nos dous trimestres anterio-

res. 

- Feedback diario. 

  

  

Materiais e recursos 

- Dispositivos móbiles e computadores. 

- Aula virtual do centro e software específico (de código aberto e de balde). 

- Materiais e recursos didácticos do curso. 

- Materiais e recursos didácticos elaborados polas titorías. 

- Recursos humanos: mestras de PT e de Refórza-T con plans de traballo específicos. 
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4. Información e publicidade 

Información 

Alumnado 

Familias 

- Plataforma Abalar. 

- Vídeo-xunta titoría coas familias. 

- Correo electrónico familiar. 

- Teléfono. 

  

  

Publicidade - Canles oficiais, isto é, web e plataforma Abalar. 

  

  




