
UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Isaac Peral

SUCESOS HISTÓRICOS NA COSTA FERROLÁ 

1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: SUCESOS HISTÓRICOS NA COSTA FERROLÁ

 Áreas traballadas: Lingua galega, Plástica, Música,Matemáticas, Sociais  Nivel: 6º Curso: 2017-18

Docentes implicados/as: María Isabel, Andrea, Nuria

1.2- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN 
Esta unidade didáctica integrada forma parte do noso proxecto da Biblioteca "Ferroleando polo mares" e é una peza clave no coñecemento da nosa cidade Ferrol e o seu 
contorno, a lagoa e praia de Doniños. Consideramos isto como un eixe motivador fundamental para todo o alumnado, o que vai ser moi positivo para o desenvolvemento da 
UDI. O coñecemento da contorna é fundamental para a formación integral do alumnado.
Realizaremos este unidade didáctica en grupos colaborativos heteroxéneos de cinco alumno/as cada un. 
Esta UDI constará de catro etapas: 
- Primeira etapa: situación da aprendizaxe: Que sabemos sobre a historia de Ferrol? Cales son os coñecementos previos?
- Segunda etapa: investigación. Buscamos e recompilamos información. Partiremos da información do libro "Lendas e relatos Ferroláns"da escritora ferrolá Esperanza 
Piñeiro, coa que mantivemos un encontro na nosa biblioteca escolar. Para a elaboración da actividade basearémonos nun traballo similar realizado pola promoción anterior 
como ampliación e recompilación de diferentes sucesos.
- Terceira etapa: Realización do Proxecto. É unha parte fundamental porque será onde presentaremos as conclusións e o resumo do noso traballo.
- Cuarta etapa: Será a última etapa, pero non por iso a menos importante. A avaliación xoga un papel fundamental no noso traballo. 
Esta avaliación comprenderá dúas partes: 
- Unha avaliación do alumnado: O alumnado realizará unha autoavaliación de si mesmo e do proxecto. - Unha avaliación do profesorado: o profesorado avaliará ao 
alumnado e ao proxecto.

1.3.- TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN CON OUTRAS U.D.I.
Realizarase durante o 3º Trimestre, en varias sesións semanais. 
Durante esta temporalización visitounos a autora e historiadora ferrolá Esperanza Piñeiro, que levou a cabo un traballo de investigación, con testemuñas de persoas que 
viviron estes sucesos.
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2.- CONCRECIÓN CURRICULAR 

Os diferentes elementos do curríclum (contidos, estándares e criterios) son indicados coa nomenclatura e numeración indicada na programación de ciclo e aula, baseada no decreto 330/2009, do 4 de xuño polo 
que se establece o currículum de educación infantil, na comunidade autónoma de Galicia. Os obxectivos poden atoparse nas concrecións curriculares das citadas programacións, relacionados cos diferentes criterios.

2.1.- TAREFA 1

Explicación do produto final:
(socialmente relevante)

Elaboración dun capítulo para o libro viaxeiro escolar:"Peraliño anda arredor do mar".
O título do noso capítulo é "Sucesos históricos na costa ferrolá".En cartolina DIN A3 elaboraremos o capítulo cunha técnica 
mixta.Recompilación de lendas e relatos dos seguintes sucesos históricos: -Batalla de Brión - Viaxe a Coruña en vapor- 
Baleas no Priorio.Converter en poemas as lendas e relatos. Decoración dos mesmos. 

Competencias clave:

X X X X X X

CL: Comunicación
lingüística

CMCT: Matemática,
ciencia e tecnoloxía

CD: Dixital CAA: Aprender a
aprender

CSC: Sociais e
cívicas

CSIE: Sentido de
iniciativa e espírito

emprendedor

CCEC: Conciencia e
expresións culturais

2.2.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN DA TAREFA 1

Actividade 1 Exercicio 1.1 Exercicio 1.2 Exercicio 1.3

Descrición Descrición Descrición

Contestar preguntas de comprensión 
lectora sobre as Lendas. 

Seleccionar e organizaras ideas principais 
das diferentes fontes e agrupalas para 
compoñer diferentes estrofas.

Escribir e memorizar o  léxico descoñecido 
das Lendas.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Comprender e analizar Comprender, analizar Lembrar e comprender

Contidos: Contidos: Contidos:

6º-LG-B2.5-Subliñado, esquematización e resumo da 
información relevante dun texto., 6º-LG-B3.1-Uso das 
estratexias de planificación, de textualización 
(formato, estrutura, ortografía e normas lingüísticas, 
puntuación, coherencia e cohesión...) e revisión como
partes do proceso escritor., 

6º-LG-B2.5-Subliñado, esquematización e resumo da 
información relevante dun texto., 6º-LG-B2.7-Uso 
dirixido das tecnoloxías da información e da 
comunicación para a localización, selección, 
interpretación e organización da información., 

6º-LG-B1.8-Uso de estratexias elementais para 
comprender e facer comprender as mensaxes orais: 
fluidez, claridade, orde, léxico apropiado, pronuncia 
correcta, ton de voz, entoación, xestualidade. 
Incorporación das intervencións das demais persoas, 
formulación de preguntas coherentes e percepción 

Descrición:

Buscar e seleccionar 
información sobre os sucesos 
históricos en distintas fontes:- 
Recursos en internet- Material 
da biblioteca- Aportación do 
alumnado e das familias.-
Encontro coa historiadora ferrolá
Esperanza Piñeiro. 

Criterios de avaliación:

LG-B1.1, LG-B1.10, LG-B1.13, LG-B1.2,
LG-B1.4, LG-B1.5, LG-B1.7, LG-B2.11, 
LG-B2.3, LG-B2.5, LG-B2.8, LG-B3.1, 
LG-B3.7, LG-B4.1, LG-B4.3, LG-B5.3, 
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das reaccións., Indicadores de logro:

6º-LGB1.7.3-Emprega o rexistro 
lingüístico (formal ou informal) adecuado
a cada contexto., 6º-LGB1.5.2-Respecta
as opinións dos e das demais., 6º-
LGB3.7.1-Coida a presentación dos 
traballos escritos, en calquera soporte., 
6º-LGB4.1.5-Identifica as oracións 
simples, recoñecendo o verbo e os seus
complementos: o suxeito; utiliza 
correctamente a concordancia de 
xénero e número e recoñece os 
complementos do nome., 6º-LGB2.5.2-
Utiliza as tecnoloxías da información 
para organizar a información dun texto., 
6º-LGB1.1.1-Comprende as ideas 
principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de 
internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo., 6º-LGB1.2.1-
Identifica en documentos audiovisuais a 
información relevante, e valora os 
medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe., 6º-
LGB1.4.1-Participa axeitadamente 
nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo coas propostas propias., 6º-
LGB1.4.2-Sigue unha exposición da 
clase e extrae as ideas máis 
destacadas., 6º-LGB1.4.3-Fai pequenas 
exposicións na aula adecuando o 
discurso ás diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir e 
expoñer), utilizando o dicionario se é 
preciso., 6º-LGB1.4.4-Participa 
activamente no traballo en grupo, así 
como nos debates., 6º-LGB1.5.1-Escoita
atentamente as intervencións dos e das 
demais en actos de fala orais, sen 
interromper., 6º-LGB1.10.1-Amosa 
respecto ás ideas dos e das demais e 
contribúe activamente ao traballo en 
grupo., 6º-LGB1.13.2-Valora as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega como un símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e o estándar como 
variante unificadora., 6º-LGB2.3.2-
Esquematiza as ideas dun texto, 
indicando as ideas principais e 
secundarias., 6º-LGB2.5.1-Utiliza as 
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tecnoloxías da información para 
localizar e seleccionar a información nun
texto., 6º-LGB2.5.3-Utiliza dicionarios 
dixitais para interpretar a información 
dun texto, 6º-LGB2.8.2-Usa a biblioteca 
de centro con autonomía,para obter 
datos e informacións, e colabora no seu 
coidado e na súa mellora., 6º-
LGB2.11.2-Éxpresa opinións e 
valoracións sobre as lecturas feitas., 6º-
LGB3.1.1-Planifica a elaboración do 
texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e 
estruturando a información, mediante 
notas, esquemas, guións ou mapas 
conceptuais., 6º-LGB3.1.2-Elabora o 
texto cunha estrutura clara, con 
coherencia e cohesionando os 
enunciados., 6º-LGB3.1.3-Respecta as 
regras de puntuación no texto., 6º-
LGB3.1.4-Aplica a norma lingüística: 
ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non 
sexista., 6º-LGB3.1.5-Revisa e reescribe
o texto cando é preciso., 6º-LGB3.1.6-
Usa o dicionario durante a elaboración 
de textos., 6º-LGB4.3.3-Respecta as 
normas morfosintácticas de colocación 
do pronome átono., 6º-LGB5.3.1-
Recoñece as características 
fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Modelo analítico e creativo Modelo cognitivo-constructivo Recursos materiais: Neetbook do
alumnado, Pizarra dixital. Acceso
a internet e uso de dicionario.

Traballo individual, equipo 
cooperativo

A clase

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 2 Exercicio 2.1 Exercicio 2.2 Exercicio 2.3

Descrición:
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Descrición Descrición Descrición

Escribir no procesador writer as diferentes 
estrofas.

Copiar a man de ,forma ordenada e clara, 
os poemas.

Ilustrar os poemas.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Comprender e analizar Comprender, analizar Lembrar e comprender

Contidos: Contidos: Contidos:

6º-LG-B2.7-Uso dirixido das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a localización, 
selección, interpretación e organización da 
información., 

6º-LG-B3.2-Composición de textos propios de 
situacións cotiás de relación social (correspondencia, 
normas, programas, convocatorias, plans de traballo, 
mensaxes curtas) de acordo coas características 
propias destes xéneros., 

6º-LG-B3.7-Utilización de elementos gráficos e 
paratextuais para facilitar a comprensión (ilustracións,
gráficos, táboas e tipografía) e ilustración creativa dos
propios textos., 

Converter o texto narrativo en 
poema e ilustralo.

Criterios de avaliación:

LG-B2.3, LG-B2.4, LG-B2.5, LG-B3.2, 
LG-B3.6, 

Indicadores de logro:

6º-LGB2.3.2-Esquematiza as ideas dun 
texto, indicando as ideas principais e 
secundarias., 6º-LGB2.4.2-Relé un texto
e marca as palabras clave para acadar 
a comprensión integral, cando é 
preciso., 6º-LGB2.5.2-Utiliza as 
tecnoloxías da información para 
organizar a información dun texto., 6º-
LGB2.5.3-Utiliza dicionarios dixitais para
interpretar a información dun texto, 6º-
LGB3.2.3-Elabora diferentes tipos de 
textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) 
adaptando a linguaxe ás características 
de cada xénero., 6º-LGB3.6.1-Utiliza 
recursos gráficos e paratextuais para 
facilitar a comprensión dos textos e 
ilustralos de maneira creativa., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Modelo analítico e creativo Modelo cognitivo-constructivo Recursos materiais: Neetbook do
alumnado, Pizarra dixital. Acceso
a internet e uso de dicionario.

Traballo individual, equipo 
cooperativo

A clase

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 3 Exercicio 3.1 Exercicio 3.2 Exercicio 3.3

Descrición:
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Descrición Descrición Descrición

Esquema das diferentes etapas da historia Situar nunha liña temporal os 
acontecementos relatados

Ilustrar na liña temporal coas 
características principais de cada etapa

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Comprender e analizar Comprender, analizar Lembrar e comprender

Contidos: Contidos: Contidos:

6º-CS-B4.3-O tempo histórico e a súa medida., 6º-CS-B4.4-Técnicas para localizar no tempo e no 
espazo feitos do pasado: os mapas históricos e as 
liñas do tempo. Realización dunha liña do tempo que 
recolla os acontecementos históricos máis relevantes 
que marcan as idades da historia., 

6º-CS-B4.2-As fontes históricas e a súa clasificación. 
Realización dun traballo expositivo seleccionando e 
clasificando distintas fontes (artísticas, literarias, 
gráficas, estatísticas, cartográficas, orais, etc.), 

Situar os acontecementos 
nunha liña temporal que reflicte 
as diferentes etapas da historia.

Criterios de avaliación:

CS-B4.1, CS-B4.2, CS-B4.3, 

Indicadores de logro:

6º-CSB4.1.1-Define o concepto de 
prehistoria, identifica a idea de idade da 
historia e data as idades da historia, 
asociadas aos feitos que marcan os 
inicios e finais nomeando algunhas 
fontes da historia representativas de 
cada unha delas., 6º-CSB4.2.1-Usa 
diferentes técnicas para localizar no 
tempo e no espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a simultaneidade 
e as relacións entre os 
acontecementos., 6º-CSB4.3.1-Sitúa 
nunha liña do tempo as etapas 
históricas máis importantes das distintas
idades da historia en España., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Modelo analítico e creativo Modelo cognitivo-constructivo Recursos materiais: Neetbook do
alumnado, Pizarra dixital. Acceso
a internet 

Traballo individual, equipo 
cooperativo

Aula

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 4 Exercicio 4.1 Exercicio 4.2

Descrición Descrición

Buscar unha cantiga popular relacionada con algún dos relatos. Memorizar e interpretar a cantiga popular

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Comprender e analizar Comprender, analizar 

Descrición:

Interpretar unha cantiga popular 
relacionada cun dos relatos

Criterios de avaliación:
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Contidos: Contidos:

6º-EM-B2.10-Utilización dos medios de comunicación e de internet para a procura
de información, en soporte impreso e dixital, sobre instrumentos, compositores/as,
intérpretes e eventos musicais de interese., 

6º-EM-B2.3-Interpretación, memorización e improvisación guiada de cancións a 
unha ou varias voces, desenvolvendo progresivamente a dicción, a afinación e a 
técnica vocal. Canon., 6º-EM-B2.7-Interese pola mellora do proceso de 
interpretación e do resultado final., 

EM-B2.2, 

Indicadores de logro:

6º-EMB2.2.2-Utiliza a linguaxe musical 
para a interpretación de obras., 6º-
EMB2.2.5-Coñece e interpreta cancións 
de distintos lugares, épocas e estilos, e 
valora a súa achega ao enriquecemento
persoal, social e cultural., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Modelo cognitivo Modelo cognitivo-constructivo Recursos materiais: Neetbook do
alumnado, Pizarra dixital. Acceso
a internet, instrumentos.

Gran grupo Aula de música

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

2.1.- TAREFA 2

Explicación do produto final:
(socialmente relevante)

Competencias clave: CL: Comunicación
lingüística

CMCT: Matemática,
ciencia e tecnoloxía

CD: Dixital CAA: Aprender a
aprender

CSC: Sociais e
cívicas

CSIE: Sentido de
iniciativa e espírito

emprendedor

CCEC: Conciencia e
expresións culturais

2.2.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN DA TAREFA 2

Actividade 1 Exercicio 1.1

DescriciónDescrición:

Creado con PROGRAMA-ME de www.recursoseducativos.net     páxina 7 de 15



UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP Isaac Peral

SUCESOS HISTÓRICOS NA COSTA FERROLÁ 

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Comprender e analizar 

Contidos:

Criterios de avaliación:

Indicadores de logro:

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual
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5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIÓNS ENTRE TAREFA, ACTIVIDADES E EXERCICIOS
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Producto final da 
TAREFA 1:

Elaboración dun capítulo 
para o libro viaxeiro 
escolar:"Peraliño anda 
arredor do mar".

EXERCICIO 4.2: 
Memorizar e 
interpretar a 
cantiga popular

EXERCICIO 4.1: 
Buscar unha 
cantiga popular 
relacionada con 
algún dos relatos.

EXERCICIO 3.3: 
Ilustrar na liña 
temporal coas 
características 
principais de cada 
etapa

EXERCICIO 3.2: 
Situar nunha liña 
temporal os 
acontecementos 
relatados

EXERCICIO 3.1: 
Esquema das 
diferentes etapas 
da historia

EXERCICIO 2.3: 
Ilustrar os poemas.

EXERCICIO 2.2: 
Copiar a man de 
,forma ordenada e 
clara, os poemas.

EXERCICIO 2.1: 
Escribir no 
procesador writer 
as diferentes 
estrofas.

EXERCICIO 1.3: 
Escribir e 
memorizar o  
léxico descoñecido
das Lendas.

EXERCICIO 1.2: 
Seleccionar e 
organizaras ideas 
principais das 
diferentes fontes e 
agrupalas para 
compoñer 
diferentes estrofas.

EXERCICIO 1.1: 
Contestar 
preguntas de 
comprensión 
lectora sobre as 
Lendas. 

ACTIVIDADE 3:  Situar os 
acontecementos nunha liña 
temporal que reflicte as 
diferentes etapas da historia.

ACTIVIDADE 2:  Converter o 
texto narrativo en poema e 
ilustralo.

ACTIVIDADE 4:  Interpretar 
unha cantiga popular 
relacionada cun dos relatos

ACTIVIDADE 1:  Buscar e 
seleccionar información sobre 
os sucesos históricos en 
distintas fontes:- Recursos en 
internet- Material da 
biblioteca- Aportación do 
alumnado e das familias.-En
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6 - ANEXO RESUMO CURRICULAR
Estas son as relacións curriculares traballadas nesta UDI:  obxectivo – contido – criterio de avaliación – CC - estándares

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Estándares

6º CS b,d,o,h CS-B4.3-Identificar, localizar no tempo e no espazo 
e comprender os procesos e acontecementos 
históricos, políticos, sociais e culturais, máis 
relevantes da historia de España para adquirir unha
perspectiva global da súa evolución

CSC CCEC 
CAA

6º-CSB4.3.1-Sitúa nunha liña do tempo as etapas 
históricas máis importantes das distintas idades da 
historia en España.

6º CS g,h,i,o,b CS-B4.2-As fontes históricas e a súa 
clasificación. Realización dun traballo 
expositivo seleccionando e clasificando 
distintas fontes (artísticas, literarias, gráficas, 
estatísticas, cartográficas, orais, etc.)

CS-B4.1-Explicar as características de cada tempo 
histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia. 

CSC CAA 
CCEC CCL 
CMCT

6º-CSB4.1.1-Define o concepto de prehistoria, 
identifica a idea de idade da historia e data as idades 
da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios
e finais nomeando algunhas fontes da historia 
representativas de cada unha delas.

6º CS g,h,i CS-B4.3-O tempo histórico e a súa medida.
CS-B4.4-Técnicas para localizar no tempo e 
no espazo feitos do pasado: os mapas 
históricos e as liñas do tempo. Realización 
dunha liña do tempo que recolla os 
acontecementos históricos máis relevantes 
que marcan as idades da historia.

CS-B4.2-Utiliza as nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúns feitos históricos e outros 
feitos relevantes.

CSC CMCT 
CAA CCEC

6º-CSB4.2.1-Usa diferentes técnicas para localizar no 
tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a 
duración, a simultaneidade e as relacións entre os 
acontecementos.

6º EM j,b,d,e,a EM-B2.2-Interpretar composicións sinxelas que 
conteñan procedementos musicais de repetición, 
variación e contraste, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical, asumindo a responsabilidade na 
interpretación en grupo e respectando tanto as 
achegas das demais persoas como a persoa que 
asuma a dirección. 

CAA 6º-EMB2.2.2-Utiliza a linguaxe musical para a 
interpretación de obras.
6º-EMB2.2.5-Coñece e interpreta cancións de 
distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa 
achega ao enriquecemento persoal, social e cultural.

6º LG a,b,c,e,o LG-B1.4-Comprender e producir textos orais 
propios do uso cotián ou do ámbito académico

CCL CAA 
CSIEE

6º-LGB1.4.1-Participa axeitadamente nunha conversa 
entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo coas propostas propias.
6º-LGB1.4.2-Sigue unha exposición da clase e extrae 
as ideas máis destacadas.
6º-LGB1.4.3-Fai pequenas exposicións na aula 
adecuando o discurso ás diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso.
6º-LGB1.4.4-Participa activamente no traballo en 
grupo, así como nos debates.

6º LG a,b,e,i LG-B2.8-Usar as bibliotecas da aula e do centro, 
así como as virtuais, con autonomía abonda, 
comprendendo como se organiza e colaborando no 
seu coidado e mellora.

CCL CD CAA 6º-LGB2.8.2-Usa a biblioteca de centro con 
autonomía,para obter datos e informacións, e colabora
no seu coidado e na súa mellora.

6º LG a,b,e,i LG-B3.7-Coidar a presentación dos traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación.

CCL CD CAA 6º-LGB3.7.1-Coida a presentación dos traballos 
escritos, en calquera soporte.
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6º LG a,b,e,i LG-B3.2-Composición de textos propios de 
situacións cotiás de relación social 
(correspondencia, normas, programas, 
convocatorias, plans de traballo, mensaxes 
curtas) de acordo coas características 
propias destes xéneros.

LG-B3.2-Producir textos de diferente tipoloxía que 
permitan narrar, describir, resumir, explicar e 
expoñer opinións, emocións e informacións 
relacionadas con situacións cotiás e aqueles que 
sexan característicos dos medios de comunicación

CCL CSC CAA 6º-LGB3.2.3-Elabora diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero.

6º LG a,b,e,m LG-B2.11-Amosar autonomía lectora e capacidade 
de selección de textos do seu interese, así como 
ser quen de expresar preferencias. 

CCL CSC CAA 
CSIEE

6º-LGB2.11.2-Éxpresa opinións e valoracións sobre 
as lecturas feitas.

6º LG a,b,e,o LG-B1.8-Uso de estratexias elementais para 
comprender e facer comprender as 
mensaxes orais: fluidez, claridade, orde, 
léxico apropiado, pronuncia correcta, ton de 
voz, entoación, xestualidade. Incorporación 
das intervencións das demais persoas, 
formulación de preguntas coherentes e 
percepción das reaccións.

LG-B1.7-Amosar interese por expresarse en público
coherentemente, sen contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos adecuados.

CCL CCEC 6º-LGB1.7.3-Emprega o rexistro lingüístico (formal ou 
informal) adecuado a cada contexto.

6º LG a,c,e,o LG-B1.5-Manter unha actitude de escoita activa, 
respectando as opinións dos e das demais.

CCL CSC 6º-LGB1.5.1-Escoita atentamente as intervencións 
dos e das demais en actos de fala orais, sen 
interromper.
6º-LGB1.5.2-Respecta as opinións dos e das demais.

6º LG a,d,e,o LG-B1.13-Recoñecer e valorar as diferenzas 
dialectais orais da lingua galega.

CCL CSC 
CCEC

6º-LGB1.13.2-Valora as diferenzas dialectais orais da 
lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística 
e cultural e o estándar como variante unificadora.

6º LG a,e LG-B1.1-Comprender textos orais diversos, 
procedentes da radio, da televisión ou da internet, 
interpretando as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non explícitos.

CCL CSC 6º-LGB1.1.1-Comprende as ideas principais e 
secundarias dun texto oral, procedente da radio, da 
televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

6º LG a.b,e LG-B3.1-Uso das estratexias de 
planificación, de textualización (formato, 
estrutura, ortografía e normas lingüísticas, 
puntuación, coherencia e cohesión...) e 
revisión como partes do proceso escritor.

LG-B3.1-Usar as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto.

CCL CAA 
CSIEE

6º-LGB3.1.1-Planifica a elaboración do texto, antes de
comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e 
estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.
6º-LGB3.1.2-Elabora o texto cunha estrutura clara, 
con coherencia e cohesionando os enunciados.
6º-LGB3.1.3-Respecta as regras de puntuación no 
texto.
6º-LGB3.1.4-Aplica a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha linguaxe 
non sexista.
6º-LGB3.1.5-Revisa e reescribe o texto cando é 
preciso.
6º-LGB3.1.6-Usa o dicionario durante a elaboración 
de textos.

6º LG b,d,e,i,o LG-B1.2-Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe.

CCL CD CAA 
CSIEE

6º-LGB1.2.1-Identifica en documentos audiovisuais a 
información relevante, e valora os medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe.

6º LG b,d,e LG-B1.10-Amosar respecto e cooperación nas 
situacións de aprendizaxe en grupo.

CCL CAA 
CSIEE

6º-LGB1.10.1-Amosa respecto ás ideas dos e das 
demais e contribúe activamente ao traballo en grupo.
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6º LG b,d,e LG-B5.3-Analizar as características dos diferentes 
xéneros e as figuras literarias, así como temas e 
tópicos recorrentes.

CCL CCEC 6º-LGB5.3.1-Recoñece as características 
fundamentais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro.

6º LG b,e,i,j LG-B3.7-Utilización de elementos gráficos e 
paratextuais para facilitar a comprensión 
(ilustracións, gráficos, táboas e tipografía) e 
ilustración creativa dos propios textos.

LG-B3.6-Utilizar recursos gráficos e paratextuais 
que faciliten a comprensión dos textos e contribúan 
á súa ilustración creativa.

CCL CD CSIEE 6º-LGB3.6.1-Utiliza recursos gráficos e paratextuais 
para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de 
maneira creativa.

6º LG b,e,i LG-B2.7-Uso dirixido das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
localización, selección, interpretación e 
organización da información.

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

CCL CAA CD 
CSIEE

6º-LGB2.5.1-Utiliza as tecnoloxías da información 
para localizar e seleccionar a información nun texto.
6º-LGB2.5.2-Utiliza as tecnoloxías da información 
para organizar a información dun texto.
6º-LGB2.5.3-Utiliza dicionarios dixitais para interpretar
a información dun texto

6º LG b,e LG-B2.4-Utilizar estratexias para mellorar a lectura. CCL CAA 
CSIEE

6º-LGB2.4.2-Relé un texto e marca as palabras clave 
para acadar a comprensión integral, cando é preciso.

6º LG b,e LG-B2.5-Subliñado, esquematización e 
resumo da información relevante dun texto.

LG-B2.3-Realizar o subliñado das ideas principais 
dun texto, e esquematizar e resumindo seu contido.

CCL CAA 6º-LGB2.3.2-Esquematiza as ideas dun texto, 
indicando as ideas principais e secundarias.

6º LG e LG-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.

CCL CAA 6º-LGB4.1.5-Identifica as oracións simples, 
recoñecendo o verbo e os seus complementos: o 
suxeito; utiliza correctamente a concordancia de 
xénero e número e recoñece os complementos do 
nome.

6º LG e LG-B4.3-Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como unha sintaxe adecuada nas 
producións orais e escritas.

CCL CSC 
CCEC

6º-LGB4.3.3-Respecta as normas morfosintácticas de 
colocación do pronome átono.
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