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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
Matemáticas:  
- Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para interpretar e 
intercambiar información e resolver problemas en contextos da vida cotiá. 
- Operar con diferentes medidas. 
- Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da 
mesma magnitude.  
-  Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 
- Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, 
xeometría, perímetro e superficie para describir e comprender situacións da vida. 
- Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e rombo. 
- Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato. 
- Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado (posible, imposible, 
seguro, máis ou menos probable) de situacións sinxelas nas que interveña o azar e 
comprobar o dito resultado. 
 
Lingua galega: 
- Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar e resumindo seu 
contido. 
- Utilizar estratexias para mellorar a lectura. 
- Realizar diferentes tipos de lectura. 
- Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais. 
- Utilizar correctamente terminoloxía lingüística e gramatical. 
- Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico. 
- Elavorar textos breves con creatividade. 
- Analizar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias. 
- Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 
 
Lingua castelá: 
- Comprender o sentido global dos textos , recoñecendo as ideas principais e 
secundarias e identificar ideas ou valores non explícitos. 
- Comprender textos segundo a súa tipoloxía: atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 
- Utilizar estratexias para a comprensión de textos de diversa índole. 
- Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico que impida 
discriminacións e prexuízos. 
- Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e significado das palabras e campos 
semánticos), así coma as regras de ortografía para favorecer unha comunicación máis 
eficaz. 
- Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. 
- Coñecer e valorar os diferentes recursos literarios. 
 
Ciencias naturais:  
- Describir a función de relación no ser humano e coñecer os procesos implicados nela e 
a anatomía e as funcións das estruturas dos órganos dos sentidos. 



- Identificar e coñecer o funcionamento dos principais aparatos, órganos e sistemas do 
corpo humano para realizar a función de relación. 
- Valorar e adoptar estilos de vida saudables. 
- Coñecer algunhas enfermidades como forma de preservar e coidar asaúde 
- Diferenciar as propiedades, os estados e os cambios da materia. 
- Identificar as manifestacións da enerxía, as súas orixes e transformacións, cunha 
especial atención á enerxía eléctrica. 
- Diferenciar os tipos de máquinas e os operadores que as forman. Relacionar as forzas, 
as máquinas e as súas aplicacións. 
- Analizar e enumerar as propiedades dos materiais, substancias e obxectos que se van 
empregar. 
- Desenvolver actitudes de respecto das normas de coidado, hixiene e seguridade na 
realización dos traballos e na manipulación das substancias e dos aparatos. 
 
Ciencias sociais: 
- Identificar e clasificar os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, definir 
que é a escala nun mapa e empregar e interpretar os signos convencionais máis usuais 
que poden aparecer nel. 
- Definir clima, nomea os seus elementos e identificar os factores que o determinan. 
- Definir paisaxe, identificar os seus elementos e explicar as características dos 
principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa diversidade. 
- Localizar nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 
- Explicar que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos 
e localiza nun mapa os países membros e as súas capitais. 
- Identificar as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, 
recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o mercado único e a zona 
euro. 
- Valorar a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes 
grupos humanos sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos. 
- Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables 
para frealo. 
- Realizar traballos a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e 
organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico, desenvolvendo 
actitudes de cooperación e de traballo en equipo. 

 
 
Educación en valores: 
- Actúar de forma respectable e digna. 
- Saber facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 
- Valorar e respectar a libre expresión. 
- Realizar un uso ético das novas tecnoloxías. 

 
 
 
2. Avaliación e cualificación. 
 
A avaliación deste terceiro trimestre farase en función do seguemento do traballo diario 
do alumnado , o cal lle será remitido ao titor por correo electrónico . 



A cualificación non poderá ser inferior á acadada no trimestre anterior , pero sí pode ser 
superior en función do traballo que cada alumno/a vaia facendo ao longo deste terceiro 
trimestre . 
 
 
 
 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.  
 
Propoño unha serie de actividades cada día, acompañadas dunhas pautas e descripcións 
do que teñen que facer en cada unha delas, intentado antepoñerme as posíbles dúbidas 
xurdidas. A maiores, todo isto acompañoo cunha serie de enlaces e recursos dixitais que 
poden atopar en Internet a través dunha busqueda de información guiada. 
Unha vez feitos os exercicios; segundo o tipo de actividade que sexa, envíanme os 
resultados, as respostas, as narracións, etc, ou ben envíolles as solucións para que 
comparen co que xa realizaron. 
 En caso de ter problemas, fago explicacións máis detalladas de maneira 
individualizada, no que emprego capturas de pantalla dos procesos que deben seguir, 
existindo a posibilidade tamén de mandar pequenos audios aclaratorios ou videos, entre 
outros recursos dixitais que existen na rede. Estes exercicios, son na súa maioría, para 
facer, tanto no ordenador como na libreta, sendo esta última a máis empregada xa que 
quero observar que os contidos esten ben acadados a través dos recursos que xa 
coñecen, ademais dos que lles facilito. En canto a contidos que están moito máis 
traballados, empregan o ordenador realizando actividades de completar, de relacionar 
ou de verdadeiro ou falso. 
A comunicación que empregamos para levar todo o establecido é a través da plataforma 
Edixgal, así como tamén o uso do correo electrónico persoal. 
Por outra banda, co único alumno que non dispón de conectividade na rede, mándaselle 
unha planifiación detallada do que debe ir facendo en cada semana, sendo a familia a 
encargada de trasladar o traballo realizado á direccion do centro, a cal remiteo aos 
mestres para a súa valoración e corrección. 
 
 
 
 
 
4. Información e publicidade. 
 
As familias son informadas de calquera novidade ou información do seu interese a 
través do Abalar móbil , a páxina web do centro , o blogue de 5º e 6º e tamén a través 
do correo electrónico usado para o envío e corrección das tarefas. 
 
 
 

A Capela, 5 de maio de 2020 
 

O titor de sexto curso: 
Iván López Fernández 


