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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

6º. B1.1 

 

6º. CNB1.1.1. É quen de buscar e organizar información sobre un tema e expoñela de forma 

oral ou escrita. 

6º. CNB1.1.2. É quen de facer unha presentación oral sobre o tema a tratar. 

6º. CNB1.1.3.  Coñece o uso do tratamento de textos. 

6º. CNB1.1.4. Usa de forma maneira bastante autónoma textos de carácter científico, 

seleccionados polo mestre. 

6º. B1.2 6º. CNB1.2.1. Planifica o seu traballo  de forma autónoma. 

6º. B1.3. 
6º. CNB1.3.1. Traballa individualmente e en grupo. 
6º. CNB1.3.2. Emprega e usa con seguridade instrumentos, materiais e información das TICS. 

6º. B1.4. 
6º. CNB1.4.1. É quen de facer un pequeno informe dun traballo desenvolvido. 
6º. CNB1.4.2. É quen de facer un informe en varios  soportes  de traballo; ben 
individualmente ou en grupo. 

6º. B2.1. 6º. CNB2.1.1. Sabe como está formado e como funciona o corpo humano. 

6º. B2.2 
6º. CNB2.2.1. Coñece os distintos  aparellos do corpo humano, a súa composición, o seu  
funcionamento, a súa  localización, as súas  funcións, etc 

6º. B2.3. 

6º. CNB2.3.1. Enumera as características propias dun estilo de vida saudable.  
6º. CNB2.3.2. Recoñece os elementos dunha dieta saudable e dunha que non o é.  
6º. CNB2.3.3. Sabe como está formado e como funciona o corpo humano. 
6º. CNB2.3.4 Coñece algúns avances  científicos para a mellora da  nosa saúde. 
6º. CNB2.3.5. Nomea algunha das  técnicas de primeiros auxilios. 

6º. B3.1 
6º. CNB3.1.1. Coñece a organización dos seres vivos en canto a células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas  
(localización, forma, estrutura...) 

6º B3.2. 

6º. CNB3.2.1. Coñece a clasificación dos  seres vivos e as súas  principais características.   
6º. CNB3.2.2. Emprega guías para  identificar aos seres vivos. 
6º. CNB3.2.3. Entende e explica o  importante que é a  fotosíntese para a vida dos  seres 
vivos. 

6º. B3.3. 

6º. CNB3.3.1. Coñece as características e  os elementos que compoñen  un ecosistema, así 
coma os seres vivos que o habitan e as súas relacións. 
6º. CNB3.3.2. Coñece  e explica como é o ecosistema  da súa contorna 

6º.  CNB3.3.3. Relaciona determinadas  prácticas do ser humano co  coidado e co respecto 

polo  medio natural. É quen de explicar como se producen  os cambios no medio  natural 

(por fenómenos  naturais ou pola actividade humana). 

 6º CNB3.3.4. Emprega aparellos científicos para determinadas tarefas  

 6º. CNB3.3.5. É quen de sacar conclusións e presentalas de forma oral ou  escrita. 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

6º. B1.1 

 

6º. CSB1.1.1 Busca, selecciona e usa os datos para facer un traballo. 

 

6º. B1.2 
6º. CSB1.2.1. Emprega as ferramentas dixitais na elaboración dos traballos. 
6º. CSB1.2.2. É quen de extraer información de diferentes tipos de textos e en diferentes 
soportes. 

6º. B1.3. 
6º. CSB1.3.1. Usa o vocabulario aprendido nas actividades relacionadas co tema. 
6º. CCB1.3.2. É quen de facer unha presentación diante dos compañeiros. 

6º. B1.4. 6º. CSB1.4.1. Emprega as ferramentas dixitais na elaboración dos traballos. 

6º.  B1.5. 
6º. CSB1.5.1. Realiza os traballos individuais e os grupais de maneira axeitada. 
6º. CSB1.5.2. É valorado coma un compañeiro ou compañeira responsable nos traballos en 
equipo. 

6º. B1. 6. 6º. CSB1.6.1. Respecta as normas de convivencia dentro da aula e do centro. 

6º. B2.1. 6º. CSB2.1.1. Sabe como está formado e como funciona o corpo humano. 

6º. B1.7. 
6º. CSB1.7.1. Cumpre as normas e axuda a que outros as cumpran. 
6º. CSB1.7.2. Respecta as normas e busca solucións aos problemas de maneira dialogante. 

6º. B1.8. 6º. CSB1.8.1. Respecta as normas e busca solucións aos problemas de maneira dialogante. 

6º. B1.9. 
6º. CSB1.9.1. Traballa de maneira responsable e coa autonomía esperable nesta idade. 
6º. CSB1.9.2. Ten iniciativa á hora de planificar o traballo. 

6º. B1.10. 
6º. CSB1.10.1. Participa nos traballos grupais de maneira axeitada e respectuosa. 
6º. CSB1.10.2. Amosa iniciativa e participación adecuada nos grupos. 

6º. B2.1 6º. CSB2.1.1. Interpreta e elabora mapas de distintos tipos. 

6º. B2.2 6º. CSB2.2.1. Diferenza clima e tempo e recoñece os factores máis influíntes no clima. 

6º. B2.3. 
6º. CSB2.3.1. Diferenza os distintos tipos de paisaxe e o clima co que se relacionan.  
Describe a paisaxe galega. 

6º. B2.4 

6º. CSB2.4.1.  É quen de localizar alomenos as unidades de relevo máis importantes de 

Europa, España e Galicia. 

6º. CSB2.4.2. Recoñece as características máis destacables do relevo europeo. 

6º. B2.5 
6º. CSB2.5.1 Comprende o que significa o desenvolvemento sostible. Explica as actuacións 
que deben conducir a un desenvolvemento sostible. Defende este tipo de desenvolvemento 
e practícao. 

6º B2.6. 6º. CSB2.6.1. Sabe o que é o cambio climático, o efecto invernadoiro e as súas consecuencias. 

6º. B3.1 6º. CNB3.1.1. Coñece o proceso de formación da UE de maneira xeral e os seus obxectivos. 

6º B3.2. 
6º. CSB3.2.1. É quen de explicar que é a poboación e as súas características máis 
importantes. 
6º. CSB3.2.2. Recoñece os elementos dunha pirámide de poboación. 
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6º. B3.3. 

6º. CSB3.3.1. Describe algunhas das características da poboación galega e europea. 
6º. CSB3.3.2. Ten nocións da evolución da poboación en Galicia e España e entende os 

factores cos que se describen. 

6º. CSB3.3.3. Explica os factores que afectan á poboación. 

6º. CSB3.3.4. É quen de interpretar un gráfico sinxelo sobre a poboación. 

6º. B3.4. 
6º.  CSB3.4.1. Sabe o que é o éxodo rural. 

6º. CSB3.4.2. Entende os conceptos de emigración e inmigración. 

6º. B3.5. 
6º. CSB3.5.1. Nomea os tres sectores produtivos e as actividades que pertencen a cada un. 

6º. CSB3.5.2. Sabe a que sector pertencen as actividades económicas máis coñecidas. 

6º. B3.6. 6º. CSB3 6.1. Entende o uso da publicidade e a súa relación co consumo. 

6º. B3.7. 
6º. CSB3 7.1. Recoñece a importancia de practicar un consumo razoable. 
6º. CSB3 7.2. Recoñece a importancia dos cartos e do aforro. 
6º. CSB3.7.3. Analiza cal é a mellor compra segundo una situación dada. 

6º. B3.8. 6º. CSB3 8.1. Valora a capacidade emprendedora dalgunha empresa coñecida. 

6º. B3.9. 
6º. CSB3.9.1. Recoñece distintos tipos de empresa. 
6º. CSB3.9.3.  Aprende e usa algún termos novos relacionados coa economía. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio 
de 

avaliación 
Estándar de aprendizaxe 

6º. B1.1 

6º. LCB1.1.1. Expresase de forma coherente en distintas situacións de comunicación. 

6º. LCB1.1.2. Expresa con claridade e coherencia vivencias e emocións propias. 

6º. LCB1.1.3. Mostra interese e respecto polas intervencións dos compañeiros. 

6º. LCB1.1.4. Participa activamente en diversas situacións de comunicación, respectando as 

normas sociocomunicativas. 

6º. B1.2 6º. LCB1.2.1. Mostra interese por expresarse oralmente con recursos lingüísticos e non lingüísticos 

6º. B1.3. 

6º. LCB1.3.1. Exprésase oralmente con pronuncia e entoación axeitada. 
6º. LCB1.3.2. Exprésase oralmente empregando elementos básicos e introducindo elementos  

novos.  

6º. LCB1.3.3. Exprésase de forma coherente en distintas situacións de comunicación. 

6º. LCB1.3.4. Participa activamente en diversas situacións de comunicación e aprendizaxe. 

6º. B1.4. 
6º. LCB1.4.1. Amosa interese e respecto polas intervencións orais. 
6º. LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais. 
6º. LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos do texto para a comprensión global. 

6º.  B1.5. 
6º. LCB1.5.1. Utiliza vocabulario axeitado á súa idade. 
6º. LCB1.5.3. Diferenza polo contexto o significado de correspondencias fonema- grafema.   

6º. B1. 6. 
6º. LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. 
6º. LCB1.6.2. Extrae as ideas principais. 
6º. LCB1.6.3. Resume distinguindo a idea principal e as secundarias. 

6º. B1.7. 6º. LCB1.7.1. Reproduce de memoria e de forma creativa textos literarios ou non literarios. 

6º. B1.8. 
6º. LCB1.8.1. Realiza actividades seguindo instrucións. 
6º. LCB1.8.2. Responde de forma correcta e crítica a preguntas de omprensión literal. 
6º. LCB1.8.3. Emprega a información recollida en outras situacións de aprendizaxe. 

6º. B1.9. 
6º. LCB1.9.1. Expresase de forma coherente axustándose á forma da mensaxe e a súa intención 
comunicativa. 
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6º. LCB1.9.2. Responde a preguntas despois de escoitar un texto. 
6º. LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso segundo á situación de comunicación. 

6º. B1.10. 6º. LCB1.10.1. Participa e emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender. 

6º. B1.11. 

6º. LCB1.11.1. Resume información procedente de varios medios. 
6º. LCB1.11.2. Expresa feitos cotiáns próximos en forma de noticias. 
6º. LCB1.11.3. Realiza seguindo distintos modelos entrevistas e reportaxes. 
6º. LCB1.11.4. Prepara, seguindo distintos modelos, reportaxes. 

6º. B2.1 
6º. LCB2.1.1. Le textos con precisión, velocidade e fluidez en voz alta,adaptados á súa idade. 
6º. LCB2.1.2. Le con precisión todo tipo de palabras. 

6º. B2.2 
6º. LCB2.2.1. Comprende o sentido global dun texto oral identificando a idea principal e a 
secundaria. 
6º. LCB2.2.2. Comprende diferentes tipos de textos dependendo á forma da mensaxe. 

6º. B2.3. 
6º. LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada. 
6º. LCB2.3.2. Resume textos das lecturas silenciosas. 

6º. B2.4 

6º. LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxías textuais. 
6º. LCB2.4.2. Realiza resumos e identifica os elementos característicos dos textos lidos. 
6º. LCB2.4.3. Recoñece algúns elementos de cohesión nun texto. 
6º. LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos. 

6º. B2.5 

6º. LCB2.5.1. Recoñece o valor do título e das ilustracións. 
6º. LCB2.5.2. Destaca as palabras claves dun texto. 
6º. LCB2.5.3. Comprende textos axudándose de coñecementos previos. 
6º. LCB2.5.4. Formula hipóteses. 
6º. LCB2.5.5. Comprende a información dos gráficos e relaciónaa coa dos textos. 
6º. LCB2.5.6. Interpreta distintos tipos de gráficos e esquemas. 

6º B2.6. 
6º. LCB2.6.1. Ten un tempo fixo para ler. 
6º. LCB2.6.2. Mostra interese polos textos propostos. 

6º. B2.7 
6º. LCB2.7.1. Emprega para realizar traballos diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte 
informático. 

6º. B2.8. 

6º. LCB2.8.1. Recoñece o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. 
6º. LCB2.8.2. Diferenza e entende os textos xornalísticos e publicitarios. 
6º. LCB2.8.3. Relaciona os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes textos 
literarios. 
6º. LCB2.8.4. Recoñece a relación entre as ilustracións e os contidos. 
6º. LCB2.8.5. Interpreta en textos publicitarios distintas figuras literarias 

6º. B2.9. 
6º. LCB2.9.1. Fai uso de medios informáticos para obter información. 
6º. LCB2.9.2. Interpreta e fai resumo da información. 

6º. B2.10 
6º. LCB2.10.1. Localiza na biblioteca con autonomía un libro. 
6º. LCB2.10.2. Emprega nos argumentos referencias bibliográficas. 
6º. LCB2.10.3. Mostra autonomía e gusto pola lectura de diversos xéneros literarios. 

6º B3.1. 

6º. LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes,  textos de diferentes ámbitos: diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos... 

6º. LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado e presentado as ideas con claridade e con 

corrección gramatical e ortográfica. 

6º.  LCB3.1.3. Escribe textos de forma creativa adecuando a linguaxe ás características do xénero. 

6º. B3.2. 
6º. LCB3.2.1. Resume con expresión persoal o contido de textos de diferentes ámbitos recollendo 
as ideas principais. 
6º. LCB3.2.2.  Aplica correctamente os signos de puntuación e as regras de ortografía. 
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6º. LCB3.2.3. Escribe con corrección ao ditado. 

6º. LCB3.2.4. Selecciona información empregando estratexias. 

6º. B3.3. 6º. LCB3.3.1. Utiliza o dicionario no proceso de escritura. 

6º. B3.4. 

6º. LCB3.4.1. Elabora gráficas organizando os datos procedentes de diferentes textos. 

6º. LCB3.4.2. Presenta en soporte papel e informático, un informe de forma ordenada e clara. 

6º. LCB3.4.3. Elabora seguindo un guión informe de carácter científico, xeográfico ou histórico. 

6º. B3.5. 6º. LCB3 5.1. Mostra interese por escribir con corrección e de forma autónoma. 

6º. B3.6. 6º. LCB3 6.1. Escribe de forma non sexista expresando a súa opinión,  reflexións e valoracións.  

6º. B3.7. 
6º. LCB3 7.1. Escribe textos de forma planificada e organizada, seguindo uns pasos e 
presentándoos con claridade, precisión e limpeza. 
6º. LCB3.7.2. Valora positivamente as súas producións e as dos compañeiros. 

6º. B3.8. 
6º. LCB3.8.1. Emprega as tecnoloxías e internet para buscar información, crear táboas, escribir e 
presentar textos. 

6º. B4.1. 
6º. LCB4.1.1. Identifica as categorías gramaticais pola súa función na lingua. 
6º. LCB4.1.2. Conxuga os verbos e usa con corrección todos os tempos simples e compostos  
6º. LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

6º. B4.2. 

6º. LCB4.2.1. Identifica e utiliza as palabras dependendo da súa relación semántica 
6º. LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos, sufixos e derivadas. 
6º. LCB4.2.3. Identifica e clasifica nun texto os diferentes tipos de palabras. 
6º. LCB4.2.5. Identifica na oración simple o suxeito e predicado. 

6º. B4.3 

6º. LCB4.3.1. Recoñece a estrutura e os tipos de dicionarios en diferentes soportes e úsaos para 
buscar o significado de palabras. 
6º. LCB4.3.2. Recoñece a acepción correcta dependendo do contexto. 
6º. LCB4.3.3. Escribe empregando correctamente as normas de ortografía. 

6º. B4.4. 

6º. LCB4.4.1. Identifica as características que definen ás diferentes clases de palabras. 
6º. LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número. 
6º. LCB4.4.3. Clasifica as palabras e aplica correctamente as normas de acentuación. 
6º. LCB4.4.4. Escribe empregando correctamente os signos de puntuación. 
6º.  LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. 
6º. LCB4.4.6. Escribe cunha sintaxe adecuada. 

6º. B4.5. 6º. LCB4.5.1.  Utiliza distintos programas educativos dixitais. 

6º. B4.6. 
6º. LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística. 
6º. LCB4.6.2. Recoñece e identifica algunhas das características das linguas oficiais en España. 

6º. B5.1. 6º. LCB5.1.1. Identifica e valora as características de diferentes textos. 

6º. B5.2. 
6º. LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos variados.  
6º. LCB5.2.2. Recoñece o significado de diferentes recursos literarios. 

6º. B5. 3. 
6º. LCB5.3.1. Recoñece algúns recursos propios dos poemas. 
6º. LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 
literarios. 

6º. B5.4. 
6º. LCB5.4.1. Escribe textos literarios seguindo unhas pautas e empregando distintos recursos 
lingüísticos. 

6º. B5.5. 
6º. LCB5.5.1. Realiza dramatizacións de textos literarios. 
6º. LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais. 

6º. B5.6. 6º. LCB5.6.1. Aprecia a literatura en calquera lingua especialmente na galega. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio 
de 

avaliación 
Estándar de aprendizaxe 

6º. B1.1 

6º. LGB1.1.1. Extrae a idea principal e as secundarias dunha mensaxe oral  identificando o tema e 

elaborando un resumo. 

6º. LGB1.1.2. Comprende o significado dun texto oral, distinguindo a información da opinión. 

6º. B1.2 
6º. LGB1.2.1. Mostra interese por expresarse oralmente con recursos lingüísticos e non 
lingüísticos. 
6º. LGB1.2.2 Obtén información empregando documentos audiovisuais. 

6º. B1.3. 
6º. LGB1.3.1. Comprende o sentido da retranca, a ironía ironía e os dobres sentidos. 
6º. LGB1.3.2. Recoñece o sentido da retranca na lingua galega. 

6º. B1.4. 

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. Extrae as ideas principais dunha exposición da clase.  
6º.LGB1.4.3. Elabora exposicións orais de xeito coherente. 
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6º. LGB1.4.4. Colabora e participa no traballo en grupo. 
6º. LGB1.4.5. Axusta a produción ao grao de formalidade da comunicación 

6º.  B1.5. 
6º. LGB1.5.1. Escoita as intervencións dos demais sen interromper. 
6º. LGB1.5.2. Respecta as opinións de quen fala. 

6º. B1. 6. 

6º. LGB1.6.1. Pide e espera as quendas de palabra. 
6º. LGB1.6.2. Respecta as opinións dos participantes e valora a lingua galega en calquera 
situación comunicativa. 
6º. LGB1.6.3. Mostra unha postura axeitada, mirando para o seu interlocutor. 
6º. LGB1.6.4. Pronuncia correctamente. 
6º. LGB1.6.5. Participa activamente nunha conversa. 

6º. B1.7. 

6º. LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, utilizando un vocabulario adecuado á 
súa idade. 
6º. LGB1.7.2. Emprega un rexistroadecuado a cada contexto.Constrúe un discurso con coherencia 
usando nexos adecuados. 
6º. LGB1.7.3. Emprega un rexistro adecuado a cada contexto. 
6º. LGB1.7.4. Elabora un discurso oral con boa entoación e fluidez. 

6º. B1.8. 6º. LGB1.8.1. Constrúe textos propios dos medios de comunicación.  

6º. B1.9. 6º. LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal, para reforzar as súas producións orais. 

6º. B1.10. 
6º. LGB1.10.1. Realiza tarefas en grupo amosando colaboración e respecto ás ideas dos e das 
demais . 

6º. B1.11. 6º. LGB1.11.1. Interésase por expresarse con pronunciación e entoación adecuada. 

6º. B1.12 
6º. LGB1.12.1.Usa unha linguaxe non sexista. 
6º. LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

6º. B1.13. 
6º. LGB1.13.1. Recoñece diferentes variedades dialectais da lingua galega en textos orais. 
6º. LGB1.13.2. Observación.Intercambios orais.  Rexistros individuais 

6º. B1.14. 
6º. LGB1.14.1. Utiliza a lingua galega en diferentes ámbitos. 
6º. LGB1.14.2. Usa o galego para conversas espontáneas. 

6º. B2.1 

6º. LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos cotiás ou procedentes dos medios de 
comunicación social. 
6º. LGB2.1.2. Extrae a idea principal e secundarias dun texto. 
6º. LGB2.1.3. Selecciona información nun texto deducindo o significado de palabras e expresións 
polo contexto . 
6º. LGB2.1.4. Recoñece metáforas personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en 
textos. 
6º. LGB2.1.5. Recoñece a estrutura dun texto e algúns mecanismos de cohesión. 
6º. LGB2.1.6. Recoñece o punto de vista do autor ou autora e diferenza información, opinión e 
publicidade.  
6º. LGB2.1.7 Utiliza o dicionario para resolver dúbidas. 
6º. LGB2.1.8. Adecúa a lectura (rápida, selectiva, ou integral) ás necesidades de cada momento. 

6º. B2.2 
6º. LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas,mapas conceptuais e 
ilustracións relacionándoa co contido do texto que a acompaña. 

6º. B2.3. 
6º. LGB2.3.1. Subliña as ideas principais dun texto. 
6º. LGB2.3.2. Fai o esquema das ideas principais e secundarias dun texto sinxelo. 
6º. LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto. 

6º. B2.4 
6º. LGB2.4.1. A través do título e as ilustracións deduce contido dun texto. 
6º. LGB2.4.2. Observación. Intercambios orais  Rexistros individuais  

6º. B2.5 6º. LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun 
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texto. 
6º. LGB2.5.2. Emprega as TIC para organizar a información dun texto. 
6º. LGB2.5.3. Usa dicionarios dixitais.  

6º B2.6. 6º. LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto. 

6º. B2.7 

6º. LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras.  
6º. LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 
6º. LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 
6º. LGB2.7.4. Goza lendo en voz alta  e escoitando. 
6º. LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

6º. B2.8. 

6º. LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter datos e informacións, e colabora 
no seu coidado. 
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.  Coñece e respecta as súas normas. 
6º. LGB2.8.3. Busca información en bibliotecas virtuais.  

6º. B2.9. 6º. LGB2.9.1. Mostra interese polo coidado dos libros. 

6º. B2.10 6º. LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 

6º.B2.11 
6º. LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do seu interese.  
6º. LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

6º.B2.12 
6º. LGB2.12.1. Recoñece as diferenzas lingüísticas presentes nas variedades da lingua galega. 
6º. LGB2.12.2. Valora as variedades dialectais da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística 
e cultural, así como o estándar como variante unificadora . 

6º B3.1. 

6º. LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, estruturando a  

información. 

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. 

6 º. LGB3.1.5. É capaz de revisar e reescribir un texto.    

6º. LGB3.1.6. Emprega o dicionario para elaborar textos. 

 

6º. B3.2. 

6º. LGB3.2.1 Redacta textos en diferentes soportes relacionados con situacións cotiás. 
6º. LGB3.2.2. Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos medios de comunicación. 

6º. LGB3.2.3. Elabora diferentes textos narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos. 

6º. LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos. 

6º. LGB3.2.4. Resume o contido de textos de diferentes ámbitos. 

6º. B3.3. 6º. LGB3.3.1. Obtén, organiza e comunica información a través de textos do ámbito académico. 

6º. B3.4. 

6º. LGB3.4.1. Expresa ideas, sentimentos, emocións; narra accións e presenta personaxes, 

obxectos e/ou lugares en diferentes textos. 

6º. LGB3.4.2 Escribe textos creativos con certa riqueza léxica. 

6º. LGB3.4.3. Valora a creatividade da linguaxe. 

6º. B3.5. 

6º. LGB3 5.1. Procura información a través das TIC. 
6º. LGB3 5.2. Mostra autonomía na utilización de procesadores de textos. 
6º. LGB3 5.3. Utiliza correctores de textos. 
6º. LGB3 5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións. 

6º. B3.6. 
6º. LGB3 6.1. Utiliza recursos gráficos e paratextuais para ilustrar e facilitar a comprensión dos 
textos. 
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6º. B3.7. 
6º. LGB3 7.1. Coida a presentación dos traballos escritos. 
6º. LGB3.7.2. Valora a lingua escrita. 

6º. B4.1. 

6º. LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua. 
6º. LGB4.1.2. Conxuga as formas verbais persoais e non persoais dos verbos. 

6º. LGB4.1.3. Separa as sílabas dunha palabra e diferenza a sílaba tónica. 
6º. LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado. 
6º. LGB4.1.5. Utiliza correctamente a concordancia de xénero e número. 

6º. B4.2. 
6º. LGB4.2.1. Aplica correctamente  as normas ortográficas incluíndo as de acentuación xerais e de acentuación 

diacrítica.  

6º. B4.3 
6º. LGB4.3.1.  Usa correctamente os signos de puntuación. 
6º. LGB4.3.2.  Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións 
6º. LGB4.3.3. Coñece e coloca correctamente na oración pronome átono. 

6º. B4.6. 6º. LGB4.6.1. Transforma un texto narrativo de estilo directo noutro de estilo indirecto e viceversa. 

6º. B4.7. 

6º. LGB4.7.1. Busca autonomamente no dicionario e selecciona a acepción apropiada. 
6º. LGB4.7.2. Identifica e forma palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas. 
6º. LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas, arcaísmos,  
neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

6º. B4.8 
6º. LGB4.8.1. Identifica características relevantes (históricas, socioculturais...) da lingua galega. 
6º. LGB4.8.2. Recoñece e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

6º.B4.9. 
6º.LGB4.9.1. Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender. 
6º.LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas entre as linguas como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

6º. B5.1. 
6º. LGB5.1.1. Reproduce textos sinxelos procedentes da literatura popular, oral e escrita, galega. 
6º. LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

6º. B5.2. 

6º. LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes. 
6º. LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

6º. B5. 3. 
6º. LGB5.3.1. É quen de identificar os diferentes xéneros literarios. 
6º. LGB5.3.2. Distingue algúns recursosretóricos e métricos propios dos poemas. 
6º. LGB5.3.4. Identifica temas e tópicosrecorrentes na literatura. 

6º. B5.4. 6º. LGB5.4.1. Escribe relatos e poemas sinxelos. 

6º. B5.5. 6º. LGB5.5.1. Participa en dramatizacións de textos literarios diversos. 

6º. B5.6. 
6º. LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de gozo persoal. 

6º. B5.7. 
6º. LGB5.7.1. Amosa interese e respecto polas imaxes, símbolos e mitos da nosa cultura e doutras.  
6º. LGB5.7.2. Interésalle, respecta e valora a diversidade cultural. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio 
de 

avaliación 
Estándar de aprendizaxe 

6º. B1.1 
6º. MTB1.1.1. É quen de realizar un pequeno traballo poñendo en práctica os coñecementos 

adquiridos. 

6º. B1.2 6º. MTB1.2.1. É quen de presentar un pequeno informe sobre unha proposta realizada. 

6º. B1.3. 
6º. MTB1.3.1. Pon esforzo en busca camiños para a resolución dun problema e é quen de 
explicalos. 

6º. B1.4. 
6º. MTB1.4.1. Fai aportacións para a resolución de problemas que se plantexan a miúdo na vida 
diaria. 
6º. MTB1.4.2. Pon en práctica as estratexias que lle poden axudar a resolver un problema 

6º.  B1.5. 
6º. MTB1.5.1. Comprende o proceso para chegar á resolución dun problema  
6º. MTB1.5.2. Emprega ferramentas tecnolóxicas na resolución de traballos diarios. 

6º. B1. 6. 

6º. MTB1.6.1. É quen de facer un  traballo de investigación  aplicando os   
coñecementos adquiridos e empregando as  ferramentas tecnolóxicas  máis axeitadas.  Ten a 
autonomía  suficiente para a  realización de tarefas  empregando as TICS  máis axeitadas.  
Interesase pola  recollida de información   
 

6º. B2.1 
6º. MTB2.1.1. É quen de ler e escribir números romanos. 
6º. MTB2.1.2. Le, escribe,  descompón, compara,  ordena e redondea os  números de ata nove  
cifras. 

6º. B2.2 
6º. MTB2.2.1. Le, escribe,  descompón, compara,  ordena e redondea os  números de ata nove  
cifras, decimais e fraccións coñecendo o significado de cada cifra. 
6º. MTB2.2.2. Identifica situacións da vida diaria nas que se  empregan os números  enteiros 

6º. B2.3. 

6º. MTB2.3.1. Sabe calcular o m.c.m e reduce fraccións a a  común denominado. Identifica dúas 
fraccións equivalentes.  
6º. MTB2.3.2. É quen de redondear  números decimais á  décima, á centésima e á  milésima. 
6º. MTB2.3.3. Compara e ordena fraccións. 

6º. B2.4 6º. MTB2.4.1. Sabe calcular o m.c.m.  aplicando as regras de  divisibilidade. 

6º. B2.5 

6º. MTB2.5.1. Realiza operacións  combinadas aplicando a  xerarquía correcta das  operacións e 
tendo en  conta as parénteses. 
6º. MTB2.5.2. Recoñece, representa,  compara efectúa  operacións e problemas  da vida real con 
números  naturais, decimais,  enteiros e fraccións. 
6º. MTB2.5.3. É quen de estimar  sumas, restas e produtos  de números decimais. 

6º B2.6. 

6º. MTB2.6.1. Le, escribe e resolve  potencias. 
6º. MTB2.6.2. Calcula sumas restas e  multiplicacións de  fraccións co mesmo e con distinto 
denominador. 
6º. MTB2.6.3. Suma, resta, multiplica e divide números decimais. 
6º. MTB2.6.4. Realiza operacións combinadas. 

6º. B2.7 

6º. MTB2.7.1. Calcula e usa as porcentaxes. 
6º. MTB2.7.2. Calcula porcentaxes. 
6º. MTB2.7.3. É quen de usar a regra de tres directa para resolver problemas da vida cotiá. 
6º. MTB2.7.4. É quen de usar a regra de tres directa para resolver problemas da vida cotiá. 

6º. B2.8. 
6º. MTB2.8.1. É quen de resolver as catro operacións básicas con todo tipo de números. 
6º. MTB2.8.2. É quen de facer a descomposición dun número segundo o valor posicional das cifras. 
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6º. MTB2.8.3. É quen de buscar todos os divisores dun número ata 100. 
6º. MTB2.8.4. Calcula o m.c.m e o m.c.d de dous ou máis números. 
6º. MTB2.8.5. Sabe descompoñer os números decimais tendo en conta a posición das cifras 
decimais. 
6º. MTB2.8.6. Entende e aplica os tantos por cen en situacións cotiás. 
6º. MTB2.8.7. Aplica e practica as estratexias empregadas no cálculo mental. 

6º. B2.9. 
6º. MTB2.9.1. É quen de resolver problemas empregando debuxos, gráficos e estratexias que vai 
adquirindo. 
6º. MTB2.9.2. Pon traballo e esforzo corrixindo as actividades 

6º B3.1. 

6º. MTB3.1.1. Realiza medicións na unidade máis axeitada e é capaz de estimar lonxitudes, 

capacidades e masas. 

6º. MTB3.1.2.  Coñece e emprega os instrumentos máis usuais para realizar medicións. 

6º. B3.2. 

6º. MTB3.2.1 Sabe realizar operacións con diferentes magnitudes 
6º. MTB3.2.2. Dá transformado medidas complexas en incomplexas e ao revés. 

6º. MTB3.2.3. Compara e ordena diferentes medidas dunha magnitude. 

6º. B3.3. 

6º. MTB3.3.1. Comprende as equivalencias entre capacidade e volume. 

6º. MTB3.3.2. Sabe explicar oralmente o proceso que seguiu para chegar a un resultado. 

6º. MTB3.3.3. Resolve situacións da vida diaria nas que hai que operar con distintas magnitudes. 

6º. B3.4. 6º. MTB3.4.1. Coñece e emprega as unidades de medida dos ángulos. 

6º. B3.5. 6º. MTB3 5.1. Resolve problemas con interese e empregando distintas estratexias  

6º. B4.1. 
6º. MTB4.1.1. Coñece as diferentes posicións relativas entre rectas e circunferencias  
6º. MTB4.1.2. Clasifica e debuxa ángulos en distintas posicións. 

6º. B4.4 
6º. MTB4.4.1.  Traza a circunferencia, o círculo e os seus elementos principais. 
6º. MTB4.4.2.  Sabe calcular a lonxitude dunha circunferencia e a área dun círculo coñecendo o seu 
radio e o seu diámetro. 

6º. B4.6. 
6º. MTB4.6.2. Pon traballo e esforzo en avanzar na resolución de problemas revisando e 
explicando as operacións que fai. 

6º. B5.1. 6º. MTB5.1.1. É quen de recoller e clasificar datos de situacións cotiás. 

6º. B5.2. 

6º. LGB5.2.1. Constrúe táboas de frecuencias relacionadas co entorno. 
6º. MTB5.2.2. Sabe calcular a media, a moda, a mediana e o rango dun conxunto de datos. 
6º. MTB5.2.3. Interpreta e é quen de construír gráficos. 
6º. MTB5.2.3. É quen de analizar a información que aparece en gráficas estatísticas. 

6º. B5. 3. 
6º. MTB5.3.1. Identifica situacións ao seu arredor que  se dan de maneira aleatoria: probable, 
improbable, imposible, etc  

6º. B5.4. 6º. MTB5.4.1. Emprega a probabilidade  para facer estimacións. 

6º. B5.5. 

6º. MTB5.5.1. É quen de resolver problemas relacionados coa estatística e a probabilidade. 
6º. MTB5.5.2. Pon esforzo e traballo comprobando as súas actividades e intentando poñer en xogo 
as estratexias aprendidas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Seguimento da avaliación continua no rexistro. 

Observación sistemática e directa de:  

- Grao de implicación nas tarefas. 

- Traballo individual escrito  

- Resolución de problemas. 

- nivel de participación nas actividades de grupo. 

- Cadernos de traballo: presentación, realización das tarefas e posterior 

autocorrección.   

Instrumentos:  
- Cadernos de traballo.   
- Fichas de seguimento. 
- Probas orais e escritas.  
- Rexistros individuais diario do mestre. 
- Realización de tarefas, actividades  interactivas e traballos en liña.  

Actividades de autoavaliación en liña. 

Cualificación final 

A cualificación final obterase tendo enconta o seguinte: 

 Media da 1º e 2ª avaliación. 

 O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para recuperar 
as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final.  

As materias non superadas da primeira e/ou da segunda 
avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que se 
poidan facer durante o terceiro trimestre coa educación non 
presencial que se está levando a cabo. Teranse en conta os 
estándares de aprendizaxe imprescindibles de cada materia 
correspondentes á 1ª e 2ª avaliación.  

 

O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo docente 

considere que acadou os aspectos de índole curricular e madurativo 

imprescindibles para continuar no curso seguinte. Esta decisión 

tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non obstante terá 

especial consideración a opinión do titor ou titora. Este proceso 

contará co asesoramento da Orientadora. A repetición será unha 

medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe das 

áreas instrumentais considerados imprescindibles correspondentes á 1ª 

e 2ª avaliación.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades subímoslles as que lle corresponden cada día, segundo o 
horario da clase. Así llelo fixemos saber aos pais e amosáronse conformes. 
Unhas son para facer no caderno, para estas mandámosllelas as solucións 
ao día seguinte e se teñen algunha dúbida consúltana por teléfono ou por 
mensaxe ou por vídeoconferencia,  outras téñenas que facer ou ben en liña 
ou ben nun documento e enviárnolas para corrixir e, outras son interactivas 
e autocorrixibles. Algún traballo que fagan como presentacións, buscar 
información para elaborar informes, etc. tamén no lo soben para corrixir. As 
actividades son de repaso e afianzamento dos contidos dados no primeiro e 
segundo trimestre. 
En 6º A hai unha alumna con NEE, con ACS en todas as materias, que asiste 
ao Centro só os luns e os martes e para eses días ten subidas actividades no 
blog, que está na páxina Web do colexio da profesora de PT, Elena Canedo 
de la Torre. Puxémonos en contacto coa nai que estivo de acordo. Hai outro 
alumno con ACS  en MT, LC e LG que tamén ten  actividades específicas 
nesas materias. Tamén se informou ao pai e estivo conforme. O alumnado 
do Plan Reforza-T, conta con actividades no blog da profesora de apoio, Noela 

Martino Brea. 
Actividades de ampliación: non temos previsto dar a non ser que en algún momento, 
consideremos que é necesario para que se complemente ou complete algún contido 
xa dado. 
 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

En 6º participamos no Programa E-dixgal e, polo tanto todo o alumnado 
dispón de conectividade. Durante o terceiro trimestre seguimos 
traballando, como viñamos facendo,  a través da plataforma. Para contactar 
co alumnado contamos co Espazo Abalar que nos permite comunicarnos co 
grupo e individualmente, ademais de contar con servizo de whatsapp. Por 
outra parte, todo o alumnado así como as familias, pódense comunicar 
connosco a calquera hora por medio do teléfono particular que puxemos á 
súa disposición. 
Así mesmo, 6º A mantén reunións periódicas a través  do servizo de 
videoconferencias Webex, semanalmente, ou cando son necesarias, por 
exemplo para organizar algunha actividade, dar instrucións, plantexar 
dúbidas ou simplemente poñernos en contacto para ver como nos vai. 
 

Materiais e 

recursos 

Materiais das editoriais da plataforma E-Dixgal e material elaborado polo 

profesorado como textos de C. lectoras, encrucillados, xogos didácticos, fichas 

de matemáticas, etc ou proporcionado ligazóns para que o alumnado se poida 

informar e contar con material necesario para elaborar os seus traballos. 
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                                                               4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

• As familias serán informadas da modificación das programacións 

mediante mensaxe enviado a través da aplicación Abalar. 

• Páxina web do centro,  plataforma E-Dixgal e teléfono particular. 

  


