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PERFIL COMPETENCIAL  

Competencia Clave: APRENDER A APRENDER 6º PRIMARIA  

Nivel Área Estándares % 

6º CN 6º-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 
consecuencias das decisións tomadas. 

15 %  

6º CS 6º-CSB1.9.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

15 % 

6º EF 6º-EFB1.3.2 - Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, 
resolvendo problemas motores con espontaneidade e creatividade. 

10 % 

6º EM 6º-EMB3.1.5 - Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna 
dunha obra musical e supón unha orde espacial e temporal. 

10 % 

6º EP 6º-EPB2.5.1 - Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os 
instrumentos máis axeitados para conseguir unha finalidade determinada. 

10 % 

6º LC 6º-LCB5.4.1 - Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións. 

10 % 

6º LG 6º-LGB3.4.2 - Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. 
10 % 

6º MT 6º-MTB2.9.1 - Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas 
consecuencias e a conveniencia do seu uso. 

10 % 

6º PLE 6º-PLEB2.1 - Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a 
outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa 
clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais actividades do seu día a 
día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú 
preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que 
lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e 
dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación 
comprensible. 

10 % 

 


