
PLAN DE TRABALLO PARA 6º PRIMARIA 
LINGUA GALEGA  E  LITERATURA 

 
MESTRAS: María  Vidal  Dopazo,  Mª Luisa Mosquera Seijo 

 

MATERIAIS Libro de texto  
Caderno de traballo 
Textos de soportes diversos, xornais, internet, revistas, banda deseñada … 
Recursos informáticos 
Plataforma Aula Planeta 
Textos de tradición popular: refráns, retahílas, lendas, adiviñas … 
 

METODOLOXÍA 
 
Ademais dos principios metodolóxicos previstos no artigo 15  do decreto 105/2014 do 4 
de setembro, polo que se establece o currículo da ed. Primaria na Comunidade Autónoma 
de Galicia, a acción docente nesta área terá en especial consideración as seguintes 
recomendacións: 

- Relacionar as actividades de aprendizaxe coa vida do alumnado 
- Fomentar o esforzo como elemento esencial no proceso de aprendizaxe e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido 
crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe. 

- Realizar traballos e presentacións a nivel individual, así como en equipo, que 
supoñan a elaboración dun produto significativo a raíz da busca, selección e 
organización da información mostrando habilidade tanto para traballar 
individualmente como en grupo 

- Incluír exposicións ou debates previamente preparados na vida cotiá da aula 
- Evaluar as prácticas orais dos demais, co obxectivo de facer explícitas as carencias 

do alumnado e e que, este, á súa vez, sexa capaz de recoñecer a súas dificultades 
para melloralas. 

- Integrar as tecnoloxías na aula  
- Crear un recuncho de comprensión lectora con recursos variados que poidan ser 

do interese do alumnado(cómics, revistas divulgativas, xornais…)que poidan usar 
libremente nos momentos adecuados. 

- Reforzar os mecanismos que permitan ao alumnado diferenciar e utilizar os 
diferentes  xéneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, persoal, 
académico, social …) 

 

 

 

 

 

 



CONTIDOS POR TRIMESTRES 
 

Ao longo do curso, traballaremos contidos pertencentes a todos os bloques que nos 
manda o currículo. 
Así, traballarase a comprensión da lingua a través de textos, tanto escritos como orais; 
traballaremos a produción de textos propios utilizando un vocabulario axeitado e as 
normas ortográficas e léxicas correspondentes. Nesta área achegarémonos a unha 
pequena parte da literatura e cultura da nosa Comunidade Autónoma.  
Todo isto traballarase ao redor duns centros de interese marcados por festividades, 
costumes e cultura próxima á nosa localidade. 
 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
 

- Coñecemento da 
historia e 
patrimonio do 
nosos concello. 

- Coñecemento da 
historia e tradición 
de certos costumes 
autóctonos 
relacionados co 
outono: Samaín e 
Magosto 

- Ampliación de 
vocabulario 
relacionado con 
estas tradicións e 
co outono 

- Lendas, adiviñas e 
refráns 
relacionados co 
outono 

- Contos e lendas de 
medo  

- Lectura e 
dramatización de 
contos e doutros 
textos 

- Redacción e 
ilustración de 
textos breves 

- Contos, cantares e 
tradicións de Nadal 

 
- Crenzas populares 

relacionadas coa 
paisaxe galega 

- Gastronomía 
relacionada co 
Entroido 

- Distintas 
manifestacións 
culturais ao redor 
do Entroido 

- Achegamento á 
obra de Rosalía de 
Castro coincidindo 
co día de Rosalía 

- Creación de textos 
e poemas propios 

- Uso axeitado das 
normas 
ortográficas da 
lingua 

- Achegamento á 
vida e obra de 
mulleres galegas 
ilustres con 
relación ao día da 
muller traballadora 

- Estrutura 
gramatical da 
lingua e as normas 
ortográficas e o seu 
correcto uso 

 
- Ampliación do 

vocabulario 
relacionado con 
flora e fauna da 
contorna e coa 
chegada da 
primavera 

- Vida e obra do 
homenaxeado 
Antón Fraguas. 

- Textos e música da 
cultura popular 

- Traballos ao redor 
dos castros 

- Busca de 
información en 
diferentes fontes 

- Avance no uso das 
normas lingüísticas 
e ortográficas da 
lingua 
 

 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios de cualificación Indicadores 
 

Porcentaxe Instrumentos de avaliacion 

Consecución dos obxectivos 
mínimos e desenvolvemento 
das competencias clave 

Resolución de probas 
(elaboración tarefas aula) 

30%  Probas escritas  

 Observación sistemática. 
 

Participación activa na aula  Petición de palabra 

 Respecto de quendas 

 Preguntas realizadas 
 

10%  Observación sistemática: 
escalas de observación. 

 Debates 

 Asemblea 
 

Atención, esforzo e interese  Actitude nas 
explicacións 

 Esforzo e superación 

 Interese 

 Atención e 
concentración 
 

10%  Observación sistemática 

 Escalas de observación 

 Rexistro anecdótico 

 Listas de control 
 

Comportamento na aula e 
respecto ás normas 

 Cumprimento das 
normas  

 Actitude na clase 

 Respecto aos demais 

 Coidado do material 
 

10%  Observación sistemática 

 Escalas de observación 

 Rexistro anecdótico 

 Entrevistas 
 

Traballo diario e 
presentación do mesmo 

 Limpeza e orden nos 
traballos e libretas 

 Caligrafía 

 Autonomía no traballo 

 Respecto de normas 
ortográficas básicas 

 Rematar no tempo 
establecido. 
 

20%  Listas de control 

 Ançalise de producións do 
alumnado: caderno de 
traballo, fichas… 

Traballo de investigación   Amosar curiosidade  

 Capacidade de 
razoamento e dedución 

 Habilidades na busca de 
información 

 Exposición oral 

 Tratamento da 
información 
 

10%  Rúbricas 

 Análise das producións 

 Análise de procesos. 

Traballo en equipo  Interese por colaborar 

 Respecto polos roles 
adxudicados para cada 
actividade 

10%  Produtos finais  

 Listas de control 

 Rúbricas 

 Escalas de observación 
 

 


