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1 CRITERIOS DE AVALIACION E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

MATEMÁTICAS 

 

 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo 

matemático e superar bloqueos e inseguridades. 

 Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

 Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións 

da vida cotiá. 

 Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás 

propiedades das operación, en situación de resolución de problemas. 

 Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se usan segundo a natureza do cálculo que 

se realizará 

 Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as porcentaxes 

sinxelas para interpretar e intercambiar información en contextos da vida 

cotiá. 

 Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións 

 Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para 

interpretar e intercambiar información e resolver problemas en contextos da 

vida cotiá. 

 Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

 Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel 

 Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, 

estimando a medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo 

 Operar con diferentes medidas 



 Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades 

noutras da mesma magnitude, expresando os resultados en unidades de 

medida máis axeitadas, 

 Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas 

angulares. 

 Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel 

 Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando recursos 

sinxelos de representación gráfica 

 Realizar, ler e interpretar representacións gráficas 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ E GALEGA 

 

 Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da televisión ou da 

internet, interpretando as intencións explícitas así como as intencións, 

opinións e valores non explícitos. 

 Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de comunicación 

como instrumento de aprendizaxe. 

 Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos e das 

demais. 

 Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na 

aula amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción 

oral. 

 Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 

 Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 

 Recoñecer e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua. 

 Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos 

escritos de soportes variados 

 Interpretar e comprender a información procedente de gráficos, esquemas e 

ilustracións. 

 Identificar as ideas principais dun texto. 



 Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía e con fluidez. 

 Elaborar textos breves con creatividade. 

 Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, tratamento 

dos textos e realización de presentacións. 

 Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a 

lingua escrita como medio de comunicación. 

 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e 

funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de textos, así 

como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

 Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as de acentuación en 

particular, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

 Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores, así como outros 

elementos de cohesión. 

 Identificar o papel semántico do suxeito 

 Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión 

sobre as palabras que conforman a lingua. 

 

SOCIAIS 

 

 Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas) 

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter 

información e como instrumento para aprender, e expresar contidos sobre 

Ciencias sociais. 

 Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

 Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupalque supoñan a 

busca, selección e organización de información. 

 Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, 

interpretando a súa escala e signos convencionais. 

 Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan nel e 

adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o determinan. 



 Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas e a 

súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

 Identificar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o clima e o 

cambio climático. 

 Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando algunhas 

vantaxes derivadas do feito de formar parte da Unión Europea. 

 Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como 

espazos onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á 

súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural. 

 

NATURAIS 

 

  Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das 

funcións vitais do corpo humano e establecer algunhas relacións 

fundamentais entre elas e determinados hábitos de saúde. 

 Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos, sistemas: 

a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados etc. 

 Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do 

corpo, adoptando estilos de vida saudables e coñecendo as repercusións 

para a saúde. 

 Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 

aparellos e sistemas: identificando as principais características e funcións. 

 Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás 

súas características e tipos. 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

 Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

 Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

 Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con empatía. 

 Analizar criticamente as consecuencias dos prexuízos sociais, reflexionando 

sobre os problemas que provocan e o seu efecto nas persoas que os sofren. 



 Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática 

transformando o conflito en oportunidade, 

 Crear un sistema de valores asumindo os dereitos e deberes do alumnado, 

realizando xuízos morais de situacións escolares e resolvendo dilemas 

morais con supostos prácticos. 

 Comprender o que é un dilema moral 

 Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non discriminación 

por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social, aplicándoa á análise do 

contorno social. 

 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                                           

MATEMÁTICAS  

 Le e escribe diferentes tipos de cantidades identificando, tamén, a posición 

das diferentes unidades das mesmas. 

 Realiza operacións básicas de cálculo e redondeo cos números naturais, 

enteiros (positivos e negativos), decimais e fraccionarios; e ordenalos de 

acordo a criterios establecidos. 

 Comprende e identifica os datos relevantes para a resolución de problemas 

con diferente grao de complexidade. 

 Sabe aplicar en diferentes contextos as propiedades asociativa, conmutativa 

e distributiva. 

 Aplica a xerarquía de operacións na resolución de exercicios, para poder 

aplicalo na realidade. 

 Resolve diferentes operacións nas que interveñan as diferentes unidades de 

medida de lonxitude, masa e volume. 

 Sabe calcular áreas. 

 Calcula o m.c.m e m.c.d e recoñece a súa aplicación en circunstancias da 

vida real. 

 Recoñece os criterios de divisibilidade. 



 Recoñece os números primos e compostos (descompoñéndoos nos seus 

factores primos). 

 Calcula con diferentes potencias (base 10, ó cadrado e ó cubo). 

 Calcula a raíz cadrada dunha cantidade sinxela. 

 Sabe aplicar e cálcular ca regra de 3 en situacións da vida cotiá. 

 Cálcula porcentaxes e o interpreta gráficas. 

 Confecciona e interpreta os datos de diferente tipos de gráficas. 

 Identifica a escala de planos e mapas para calcular distancias e tamaños . 

 Sabe medir rectas e ángulos. 

LINGUA E LITERATURA Castelá e galega 

 Le con ritmo e entoación toda clase de textos 

 Escribe axeitadamente aplicando as normas ortográficas e gramaticais 

traballadas durante o primeiro trimestre e metade do segundo. 

 Identifica o núcleo da oración. 

 Identifica as partes da oración e recoñecer a función desempeñada polas 

palabras ou grupos de palabras dela. 

 Diferenza clases de oracións. 

 Redacta con orde e coherencia. 

 Identifica e recoñece o significado de prefixos e sufixos. Comprender a 

función lingüística destas partículas. 

 Identifica e analiza os diferentes tipos de determinantes: artigos, 

demostrativos, posesivos, … 

 Sabe usar a sinonimia, recoñecer antónimos. 

 Diferenza palabras compostas, derivadas, polisémicas e homónimas. 

 Usa axeitadamente preposicións, interxeccións, onomatopeas. 

 Identifica estranxeirismos, arcaísmos e neoloxismos. 

 Recoñece e sabe usar siglas e abreviaturas. 

 Coñece as linguas españolas e a importancia do galego e do castelán como 

medios de transmisión cultural 

 Expón as ideas con claridade, coherencia e corrección. 



 Presta atención ás intervencións dos compañeiros, amosando respecto e 

consideración polas ideas, sentimentos e as emocións dos demais. 

 Emprega normas sociocomunicativas: espera da vez, escoita activa, 

participación respectuosa, progresiva adecuación á intervención do 

interlocutor e normas de cortesía. 

 Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas ó narrar ou describir.  

 Expresa as súas ideas comprensiblemente, con orde e coherencia, 

aportando o seu punto de vista. 

 Amosa unha actitude de escoita activa. 

 Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual (novas, 

avisos, anuncios, horarios, instrucións, normas...). 

 Emprega vocabulario axeitado á súa idade. 

 Utiliza de forma habitual distintos recursos (dicionario, textos, Internet …) 

para ampliar o vocabulario. 

 Identifica o tema do texto e as ideas principais. 

 Resume distinguindo as ideas principais e as secundarias. 

 Usa con corrección e creatividade as distintas técnicas e estratexias de 

comunicación oral que estudou. 

 Actúa en resposta ás ordes ou instrucións dadas para realizar actividades 

diversas. 

 Responde de forma correcta a preguntas referentes á comprensión literal, 

interpretativa e crítica do texto. 

 Utiliza la información para realizar diversas actividades en situacións de 

aprendizaxe individual ou colectiva. 

 Reproduce textos orais sinxelos e breves imitando modelos. 

CIENCIAS SOCIAIS 

 Coñece as características e sabe situar en mapas os elementos principais 

do relevo interior e costeiro tanto de  Galicia como de España e de Europa. 

 Recoñece e sitúa as principais cuncas hidrográficas e as características 

fluviais españolas. 

 Coñece a situación e límites de Galicia, España, Europa e as características 

poboacionais. 



 Recoñece os tipos de dominios climáticos europeos e as súas 

características. 

 Identifica a UE e coñece para que se creou, a súa evolución, a zona euro, 

así como as funcións das principais institucións europeas: o parlamento,o 

consello, a comisión e o tribunal de xustiza. 

 Sabe que son os espazos protexidos e que tipos hai. 

 Identifica os problemas ambientais e posibles formas de atallalos. 

 Identifica os sectores de produción, as actividades, profesións e empresas 

vencelladas ós mesmos. 

 Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou 

un edificio antigo. 

 

CIENCIAS NATURAIS 

 Clasifica os seres vivos partindo do nivel celular coñecendo os tipos, 

funcións e organización. 

 Identifica os reinos e características xerais, diferenciando seres vivos 

beneficiosos e prexudiciais. 

 Recoñece as características e clasifica animais vertebrados e invertebrados. 

 Identifica e recoñece as características, partes e funcións dos aparellos do 

corpo humano. 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 Descobre e pon de manifesto publicamente aspectos positivos de a vida 

social no colexio. 

 Respecta as normas do colexio. 

 Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a 

consecución de obxectivos. 

 Realiza xuízos morais. 

 Expresa verbalmente o que é un dilema moral e a necesidade de tomar 

decisións meditadas e xustificadas desde o criterio moral na vida. 



 Expresa con claridade e coherencia opinións, sentimentos e emocións. 

 Realiza exposicións axuizando críticamente hábitos de consumo 

innecesario. 

 Resolve conflitos doutras persoas utilizando as normas básicas da 

mediación. 

 Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas propias calidades e 

limitacións. 

 

2 AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN                                            

Finalmente, atendendo á actual situación, a avaliación realizárase a partir dos 

logros acadados durante a 1ª avaliación e a parte avaliable da 2ª, xunto co 

traballo de reforzo, repaso e ampliación –nesta caso, especialmente- dos 

contidos necesarios para completar aspectos traballados con anterioridade. 

Os instrumentos de avaliación a termos en conta para determinar a 

cualificación final das diferentes áreas garda relación directa co anterior e, 

deste xeito, na nota final centrarémonos nos resultados acadados e as tarefas 

de reforzo, repaso e ampliación, sen esquecer o traballo, actitude, 

comportamento e esforzo amosado ó longo do curso. Sempre partindo dun 

punto de vista máis cualitativo que so cuantitativo. 

 

3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

Neste trimestre a metodoloxía veuse alterada pola situación vivida e pola 

diversidade de situacións individuais (familiares e docentes) perante a 

ensinanza a distancia provocada pola falta de recursos e de formación. 

En consecuencia, e en concordancia cas directrices marcadas, as actividades 

realizadas baseáronse en tarefas de reforzo de contidos e repaso do xa 

traballado nas avaliacións anteriores, ampliando algúns de cara á evolución en 

aspectos que estaban estruturados para a 3ª avaliación e que eran, en si, unha 

progresión doutros xa estudados con anterioridade e necesarios xa non so para 

completar dita formación se non tamén para iniciar a nova etapa. 



Relacionado directamente co anterior, a metodoloxía estivo marcada por esas 

dificultades e, para minoralas, á hora de propoñer actividades, estas 

realizáronse mediante o envío e comunicación previa das tarefas de carácter 

escrito usando o correo electrónico, a tódalas familias sen excepción –así como 

mensaxes e avisos mediante a plataforma abalar-, para o que se contou ca 

axuda do concello -na distribución a familias sen recursos económicos e/ou 

materiais-; uso e difusión da páxina web da escola (blogue de sexto) e da aula 

virtual para actividades principalmente de repaso; explicacións mediante vídeos 

de produción propia e allea; actividades interactivas; e, tamén, de ampliación 

de contidos aínda que non fosen avaliables, pero si necesarios para afrontar a 

nova etapa; comunicación con familia e co alumnado, mediante o correo 

electrónico ou whatsapp, para responder a dúbidas e facer as correspondentes 

aclaracións ás peticións duns e doutros, ben de carácter organizativo, de 

comprensión do acceso é uso ó blogue escolar e aula virtual, ou sobre a 

execución e revisión de tarefas das que previamente se comunicou a 

resolución. Asemade, realizouse un control do alumnado por medios como a 

anteriormente comentada revisión e corrección das tarefas, acceso á aula 

virtual e/ou comunicacións por whatsapp con algúns alumnos concretos. Todo 

ilo ca fin de procurar a construción de aprendizaxes significativas, na medida 

do posible, así como resaltar os logros e minimizar os fracasos dada a 

situación que imposibilita unha avaliación propiamente dita. 

 

4 INFORMACIÓN Ó ALUMNADO E FAMILIAS 

A comunicación intentou ser todo o fluída que puido ser mediante o servizo de 

correo electrónico, plataforma abalar, páxina do blogue de sexto da web 

escolar, aula virtual, chamadas puntuais –nalgúns casos, tamén por medio de 

whatsapp-, contestando a dúbidas sobre manexo da plataforma, envío de 

actividades, das propias actividades cas repostas e aclaracións puntuais, para 

cumplir co obxectivo de autocorrección. Hai que ter en conta que o alumnado, 

en xeral, tendo en conta as súas idades, non son plenamente autónomos, 

precisando de axuda específica para realizar as actividades –aínda que sexan 

repetitivas, ó tratarse de repaso e reforzo- e, máis aínda, tendo que tratar cun 

medio de transmisión para o que non están plenamente preparados nin contan 



ca facilidade de manexo de ditos medios. Por mor das dificultades de acceso a 

medios telemáticos, decidiuse que quen puidese entregar as tarefas semanais, 

o fixese; e quen non, que as gardase para a volta á escola que, supostamente, 

non se demoraría moito no tempo. 


