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1. ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CURSO: 6º       CIENCIAS NATURAIS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou 
fenómenos previamente delimitados, facendo 
predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir da consulta de 
fontes directa e indirectas e comunicando os resultados 
en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información 
concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, 
elabora informes para o rexistro de plan de traballo e 
comunica, de forma oral e escrita, as conclusións. 
 
CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma 
clara e ordenada contidos relacionados coa área 
manifestando a comprensión de textos orais e/ou 
escritos. 
 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións e presentar informes coas 
conclusións en diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo conclusións e 
comunicando os resultados. 
 

B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co 
adecuado funcionamento do corpo, adoptando estilos 
de vida saudables e coñecendo as repercusións para a 
saúde. 

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus 
efectos sobre o coidado e mantemento do 
funcionamento global do corpo. 
 
 

  

 

 

CURSO: 6º       CIENCIAS  SOCIAIS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1.Obter información concreta e relevante sobre 
feitos ou fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fontes (directas e indirectas) 

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información 
concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, 
reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica 
oralmente e/ou por escrito. 
 

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a 
comunicación para obter información e como 
instrumento para aprender, e expresar contidos sobre 
Ciencias sociais. 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a 
comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para 
elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas 
tratados. 
 
CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e 
manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e 
as tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de 
esforzo e a constancia no estudo. 

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario 
adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía 
axeitada aos temas tratados. 

B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual 
e grupal que supoñan a busca, selección e organización 
de textos de carácter social, xeográfico ou histórico, 
amosando habilidade para traballar tanto 
individualmente como de maneira colaborativa dentro 

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel 
individual e grupal que supoñen a busca, selección e 
organización de textos de carácter xeográfico, social e 
histórico. 



dun equipo. 

  

 

CURSO: 6º            INGLÉS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e 
os puntos principais en textos orais moi breves e 
sinxelos en lingua estándar, con estruturas simples e 
léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade 
e lentamente e transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas habituais e concretos 
relacionados coas propias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns predicibles ou relativos 
a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, 
público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, 
que se poida volver escoitar o devandito ou pedir 
confirmación e conte con apoio visual ou cunha clara 
referencia contextual. 

 

 
PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións 
habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o esencial e 
distingue os cambios de tema de programas de 
televisión ou doutro material audiovisual e multimedia 
dentro da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou personaxes coñecidos  
ou coñecidas sobre temas cotiás (por exemplo, o que 
lles gusta facer no seu tempo libre) ou nos que se 
informa sobre actividades de lecer (teatro, cinema, 
eventos deportivos etc.). 

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas 
principais e información específica en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, moi breves 
e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de alta 
frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, cotiáns ou de necesidade 
inmediata, a condición de que se poida reler o que 
non se entendeu, que se poida consultar un dicionario 
e conte con apoio visual e contextual.  

 

 
PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben 
estruturadas e identifica os e as personaxes principais, a 
condición de que a imaxe e a acción conduzan gran 
parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.). 

B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, 
textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, 
utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas básicas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 

PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha ficha 
cos seus datos persoais, os seus gustos e afeccións a 
outros aspectos da súa contorna e da súa vida cotiá.  

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para 
completar actividades predeseñadas polo persoal 
docente 

PLEB4.2. Usa as ferramentas informáticas para escribir 
mensaxes, cartas e outras actividades predeseñadas 
sobre temas traballados e sobre si mesmo/a e a súa 
contorna.  

 

CURSO: 6º       EDUCACIÓN FÍSICA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as 



temas de interese na etapa, e compartila, utilizando 
fontes de información determinadas e facendo uso das 
tecnoloxías da información e a comunicación como 
recurso de apoio á área. 

pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e 
utilizando programas de presentación. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a a un mesmo e ás demais 
persoas nas actividades físicas, en distintos contornos 
incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 
propostas buscando unha mellora da competencia 
motriz. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de 
estímulos e condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as habilidades motrices 
básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de 
forma eficaz. 

EFB.3.1.1. Adapta os desprazamentos a diferentes tipos 
de contornos e de actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas axustando a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio 
postural. 
 
EFB.3.1.6. Realiza e propón actividades físicas e xogos no 
medio natural ou en contornos non habituais, 
adaptando as habilidades motrices á diversidade e 
incerteza procedente do contorno e ás súas 
posibilidades. 

  

 

CURSO: 6º       LENGUA CASTELLANA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes 
orais. 

LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais 
de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

B1.8. Comprender textos orais 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). 

LCB1.8.1. Sigue instrucións dadas para levar a cabo 
actividades diversas. 
 
LCB1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas 
correspondentes á comprensión literal, interpretativa e 
crítica do texto, e infire o sentido de elementos non 
explícitos nos textos orais. 
 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á 
idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identifica 
as ideas principais e as secundarias dos textos de 
diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir 
da lectura dun texto. 
 

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e 
destacando as ideas principais e secundarias nos 
distintos tipos de textos. 

LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os 
elementos característicos dos diferentes tipos de texto. 
 
LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos 
expositivos 

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o 
significado dos textos lidos. 

LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipóteses sobre o 
contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos 
non lingüísticos nos diferentes tipos de textos. 

B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para a 
procura e tratamento da información. 

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter 
información. 

B3.1. Producir textos con diferentes intencións 
comunicativas con coherencia, respectando a súa 
estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a 
caligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesivas e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e 



dúbidas sobre a lingua, o uso ou a ortografía das 
palabras. 

en liña, no proceso de escritura. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais 
como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

 

 

CURSO: 6º       LINGUA GALEGA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes 
orais. 

LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais 
de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

B1.8. Comprender textos orais 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). 

LCB1.8.1. Sigue instrucións dadas para levar a cabo 
actividades diversas. 
 
LCB1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas 
correspondentes á comprensión literal, interpretativa e 
crítica do texto, e infire o sentido de elementos non 
explícitos nos textos orais. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á 
idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identifica 
as ideas principais e as secundarias dos textos de 
diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir 
da lectura dun texto en voz alta. 

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e 
destacando as ideas principais e secundarias nos 
distintos tipos de textos. 

LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os 
elementos característicos dos diferentes tipos de texto. 
 
LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos 
expositivos 

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o 
significado dos textos lidos. 

LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipótese sobre o 
contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos 
non lingüísticos nos diferentes tipos de textos. 

B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para a 
procura e tratamento da información. 

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter 
información. 

B3.1. Producir textos con diferentes intencións 
comunicativas con coherencia, respectando a súa 
estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a 
caligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesivas e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver 
dúbidas sobre a lingua, o uso ou a ortografía das 
palabras. 

LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e 
en liña, no proceso de escritura. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais 
como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

 

CURSO: 6º       VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de 
forma independente, manexando as dificultades para 
superar frustracións e sentimentos negativos ante os 
problemas. 

VSCB1.4.1.Propón alternativas á resolución de 
problemas sociais. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de 
emprendemento para conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas 
competencias para abordar proxectos sobre valores 
sociais. 
 
VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e cívicos 



e implanta solucións potencialmente efectivas. 

B2.6. Analizar criticamente as consecuencias dos 
prexuízos sociais, reflexionando sobre os problemas que 
provocan e o seu efecto nas persoas que os sofren. 

VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os 
prexuízos sociais. 
 
 

B3.5. Practicar o altruísmo no contorno próximo 
sensibilizando sobre o seu valor. 

VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas 
realizando exposicións orais sobre o seu valor e 
cometidos. 

B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo 
valores sociais e cívicos en contornos seguros. 

VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. 
 
VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos 
do contorno dixital. 

 

CURSO: 6º       INFORMÁTICA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

- Elaborar un texto no que teña que usar os 
distintos elementos da barra de ferramentas. 

- Recoñece os elementos do menú principal para o 
manexo dos documentos en word. 
- Escolle o formato axeitado para un texto (  
tipografía, tamaño, Interliñado, insertar fotos) 
- Edita texto ( cortar, pegar, refacer, desfacer, 
copiar, insertar cadro de texto). 
 

- Buscar, seleccionar e tratar información 
relacionada cun tema determinado a partir dunhas 
referencias dadas en distintos buscadores. 

- Busca información sobre un tema determinado a 
partir dunhas referencias dadas. 
- Selecciona a información pertinente e trasládaa a 
outros soportes: procesador de textos word, power 
point. 
-Trata a información dándolle forma, engadindo ou 
suprimindo datos, fotos, táboas e outros elementos 
do procesador de textos. 
 

MATEMÁTICAS 6º  

B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante 
resolución de situacións descoñecidas. 

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e 
os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, 
aprendendo para situacións futuras similares. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, 
naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

▪ MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 
numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 

▪ B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, 
fraccionarios e as porcentaxes sinxelas para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos da vida cotiá. 

▪ MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reais, establecendo equivalencias entre 
eles, identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución de 
problemas. 

▪ B2.6. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as propiedades 
destas, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza 
do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), 
usando o máis adecuado ▪ 

▪ MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co 
mesmo denominador. Calcula o produto dunha 
fracción por un número.  
▪ MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os 
usos da paréntese. 

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a ▪ MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá 



proporcionalidade directa para interpretar e 
intercambiar información e resolver problemas en 
contextos da vida cotiá 

utilizando porcentaxes e regra de tres en situacións 
de proporcionalidade directa, explicando oralmente 
e por escrito o significado dos datos, a situación 
formulada, o proceso seguido e as solucións 
obtidas. 

B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, 
convertendo unhas unidades noutras da mesma 
magnitude, expresando os resultados en unidades de 
medida máis axeitadas, explicando oralmente e por 
escrito o proceso seguido e aplicándoo á resolución de 
problemas 

▪ MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades 
de medida máis usuais, convertendo unhas unidades 
noutras da mesma magnitude, expresando os resultados 
nas unidades de medida máis axeitadas, explicando 
oralmente e por escrito o proceso seguido 

▪ B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, 
perpendicularidade, simetría, xeometría, perímetro e 
superficie para describir e comprender situacións da 
vida cotiá. 

▪ MTB4.1.1. Identifica e representa posicións relativas de 
rectas e circunferencias.  
 ▪ MTB4.1.2. Identifica e representa ángulos en 
diferentes posicións: consecutivos, adxacentes, opostos 
polo vértice… 

▪ B4.3. Comprender o método de calcular a área dun 
paralelogramo, triángulo, trapecio e rombo. Calcular a 
área de figuras planas. 

▪ MTB4.3.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, 
cadrado e triángulo. 

PLÁSTICA 6º  

B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diversos materiais e técnicas pictóricas  e elixindo as 
máis axeitadas para a realización da obra prevista. 

▪ EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas 
máis axeitadas para as súas creacións,  manexando os 
materiais e instrumentos de forma adecuada, 
coidando o material e o espazo de uso. 

▪ B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de 
imaxes, como ferramentas para deseñar documentos.  

▪ EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como fonte de información e 
documentación para a creación de producións 
propias.  

B2.5. Realizar producións plásticas, participando con 
interese e aplicación no traballo individual ou de forma 
cooperativa, respectando os materiais, os utensilios e os 
espazos, desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, e 
apreciando a correcta e precisa realización dos 
exercicios e das actividades, a orde e a limpeza, o 
respecto polas normas, as regras e os/as 
compañeiros/as. 

▪ 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.  

 
▪ EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades 

propostas, apreciando a realización correcta, precisa, 
ordenada e limpa dos exercicios e das actividades. 

▪ B3.2. Iniciarse no coñecemento e no manexo dos 
instrumentos e dos materiais propios do debuxo 
técnico, e empregalo adecuadamente. 

▪ EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da utilización 
correcta dos instrumentos de debuxo, e valora a 
precisión dos resultados.  

MÚSICA 6º  
B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente 
autoría.  

 

 
EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas 
coas súas obras.  

 
 
B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a 
improvisación.  

 

 
EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno 
repertorio de cancións sinxelas.  

 

BB1.5. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza 
musical, así como rexistros e aplicacións informáticas para a 
análise e a produción musical.  

 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para representar ou 
realizar tarefas de análise e produción musical.  

 



RELIXIÓN CATÓLICA 6º  

Grao mínimo para superar a Area: 
. Recoñece o feito relixioso como motor para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o progreso e a paz. 
. Compara expresións da sabedoría de Israel coa sabedoría popular. 
. Compara as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer a vontade de Deus coas dificultades que viven 
os seres humanos. 
. Recoñece no evanxeo de Xoan frases que expresan a relación de Xesús co Pai. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Dialogo co alumnado vía telemática a ser posible e vía telefónica. 

 Observación do traballo do alumnado a través das actividades realizadas e 
enviadas ao profesorado. 

 Probas e tarefas avaliadas  no primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

 Tarefas e exercicios realizados polo alumnado durante este tempo. 

 Actitude e esforzo do alumnado durante esta situación de confinamento. 

 Todo o realizado durante os dous primeiros trimestres. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 A cualificación obterase dos resultados da primeira e da segunda avaliación . 

 Engadirase o  traballo realizado polo alumnado durante o terceiro trimestre , 
valorando  e o seu esforzo e interese e tendo en conta a situación individual 
de cada alumno/a. A valoración sempre será para mellorar a nota. 

 
O alumnado con materias pendentes doutro curso: A materia queda superada se 
supera a do curso actual. 
 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación)  

Actividades  

     NATURAIS E SOCIAIS 

 Actividades de comprensión lectora e realización de actividades sobre a lectura. 

 Actividades interactivas: xogos online para repasar . 

 Vídeos explicativos de youtube adaptados á súa idade, para favorecer a 
comprensión e a ampliación de conceptos e relacionados coas actividades 
enviadas. 

 Realización de esquemas e resumos sobre os textos traballados. 

 Actividades escritas do libro de texto ou fichas preparadas sobre o tema a 
repasar ou ampliar. 

 Realización de pequenos e sinxelos experimentos caseiros para experimentar 
sobre algúns efectos e sacar conclusións sobre eles. 

     LENGUA CASTELLANA E LINGUA GALEGA 

 Actividades de comprensión lectora e realización de actividades sobre a lectura. 

 Realización de resumos e esquemas sobre diferentes tipos de textos. 

 Visionado de vídeos explicativos de youtube para logo analizalos, responder 
preguntas sobre eles e comentalos ou seguir instrucións para conseguir un 
produto final (actividade plástica, esquema, ...). 

 Actividades do libro de texto e fichas realizadas polo mestre de reforzo e 
ampliación. 

     VALORES E INFORMÁTICA 

 Visionado e comentario posterior sobre vídeos que traten temas sociais 
relevantes a axeitados á súa realidade máis próxima. 

 Realización de actividades escritas de comprensión e opinión sobre os vídeos e 
outros textos propostos relacionados con temas sociais relevantes e 
adaptados. 

 Realización das tarefas en soporte informático cando así o poidan facer 
dependendo da disposición de ferramentas para este caso. 

     INGLÉS 

 As actividades son principalmente de comprensión auditiva: cancións (para 
repetir  tamén patróns sonoros e afianzar a pronunciación), rimas e historias 
curtas adaptadas ao nivel de cada grupo. Outras actividades de comprensión 
auditiva: vídeos para seguir instrucións e conseguir un produto final (unha 
actividade plástica). 

 Actividades interactivas: xogos online para repasar vocabulario, estruturas e 
pronunciación. 

 Actividades escritas tipo completar un formulario online ou unha ficha 
previamente preparada, xeralmente sobre vocabulario e estruturas de temas 
traballados e nalgúns casos ampliación de vocabulario.  

 Actividades dos libros de texto de repaso e ampliación. 
       MATÉMATICAS: 

 Realización de exercicios e tarefas de repaso, reforzo e ampliación (Cálculos, 
resolución de problemas) . 

       PLÁSTICA:  

 Tarefas de creación propia ou dirixidas utilizando diversos materiais. 

 Actividades de debuxo. 
 

       EDUCACIÓN FÍSICA 

  E.F: Fanse propostas de actividades que se poidan facer tanto dentro como fóra 
da casa (patio, xardín, praia, monte,...) 

 
       RELIXIÓN: Fichas e recomendación sobre  a visualización de certos curtometraxes 



 

relacionados cos temas e sempre tendo en conta a carga horaria da asignatura. 

MÚSICA:  Visualización de vídeos, tarefas on line  

 propostas de actividades relacionadas coa audición de pezas instrumentais, cancións e 
partituras para a frauta.. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 

 Para alumnado con conectividade: comunicación  a través de video chamadas, 
mensaxes electrónicos coas actividades, explicación e corrección das mesmas. 
Mediante  mensaxes escritas ou de voz a través de whatsapp. 

 Alumnado sen conectividade: (Non é o caso). De ser preciso a través de 
chamada telefónica e buscaríanse os medios a través dos servizos do Concello 
para facerlle chegar as actividades. 

 
L. GALEGA, L.CASTELÁ, C.SOCIAIS, C.NATURAIS, INGLES, VALORES E INFORMÁTICA.         

 Conexión é diaria por parte do titor a través do correo electrónico, polo cal se 
envían as actividades.  A partir de aí a comunicación é via correo electrónico, 
teléfono e whatsapp; a través dos cales se van entregando as actvidades e se 
devolven correxidas e coas indicacións pertinentes. As tarefas vanse graduando 
diariamente sen exceder dúas áreas por día, de xeito que teñan tempo de 
facelas e dispoñan, ademais, de tempo libre para relaxarse ou adicar a outras 
tarefas non relacionadas co ámbito escolar. 

MATEMÁTICAS E PLÁSTICA: 

 A comunicación co alumnado é mediante correo electrónico enviando tarefas  
dúas ou tres veces por semana. As tarefas son revisadas  individualmente e 
indicando os erros, reenviando de novo por correo. 
Comunicación oral mediante videochamada dúas veces por semana. 

E.F: 

 Mantense a comunicación co alumnado mediante correo electrónico e 
mediante teléfono. Envíanse as propostas cada 10 ou 15 días 
aproximadamente. 

RELIXIÓN:  

 Contacto cos alumnos e alumnas a través de ABALAR e do correo electrónico. 

MÚSICA:  

 As actividades están aloxadas nun blog de aula e notificase das mesmas a 
través de Abalar. 

 
 

Materiais e recursos 

 
Libros de texto, fichas, Recursos dixitais:Libros dixitais, acceso a internet, video 
conferencias (webex), correos electrónicos, whatsapps 
E.F: Aqueles dos que dispoñan na súa casa e os que podan atopar na súa contorna. 


