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PERFIL COMPETENCIAL   

Competencia Clave: SOCIAIS E CÍVICAS – 6º PRIMARIA  

Nivel Área Estándares % 

6º CN 6º-CNB1.3.1 - Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, 
individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de 
conflitos. 

10 % 

6º CS 6º-CSB1.10.1 - Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as 
ideas alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas. 

10 % 

6º EF 6º-EFB2.1.1 - Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

15 % 

6º EM 6º-EMB1.3.1 - Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

5 % 

6º EM 6º-EMB3.1.7 - Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, 
amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas.  

5 % 

6º EP 6º-EPB2.5.3 - Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo, respectando as iniciativas de cada compañeiro ou 
compañeira. 

5 % 

6º LC 6º-LCB1.1.4 - Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

10 % 

6º LC 6º-LCB1.3.4 - Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

10 % 

6º LG 6º-LGB1.5.1 - Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de fala 
orais, sen interromper. 

5 % 

6º LG 6º-LGB1.6.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e 
é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral 
dentro da escola ou fóra dela. 

10 % 

6º LG 6º-LGB1.6.5 - Participa activamente na conversa formulando e contestando preguntas. 
5 % 

6º PLE 6º-PLEB5.3 - Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, 
Skype) nas que se establece contacto social (dar as grazas, saudar, despedirse, 
dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, interesarse polo estado de alguén, 
felicitar a alguén), se intercambia información persoal e sobre asuntos cotiás, se 
expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide prestado algo, queda con 
amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se chega a un sitio con axuda dun 
plano). 

10 % 

 


