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1. CONTEXTUALIZACIÓN DOS GRUPOS

A programación didáctica ten un carácter aberto e flexible, polo que é posible que

se produzan cambios e/ou modificacións dependendo das circunstancias sobrevidas do

alumnado e para dar  unha resposta educativa heteroxénea e adecuada ás diferentes

necesidades do alumnado.

Contextualización do grupo de 6º A:

Datos rexistrados só a nivel interno.

Contextualización do grupo de 6º B:

Datos rexistrados só a nivel interno.

2. METODOLOXÍA

Na aprendizaxe das linguas:

As áreas das Linguas non só  teñen que perseguir  que o alumno/a adquira un

sistema de signos, é fundamental que recoñezan o seu significado cultural e o modo en

que as persoas integran a realidade. Que a linguaxe lle sirva de instrumento cultural de

regulación  da  convivencia,  de  expresión  de  ideas,  sentimentos  e  emocións  e  de

regulación da propia conduta. Tamén ten que perseguir que o alumno/a sexa capaz de

construír unha representación do mundo compartida e que sexa quen de comunicala. En

definitiva, que sexa capaz de desenvolverse con facilidade en diferentes situacións da

vida e especialmente na escola,  utilizando os textos escritos  para a aprendizaxe e o

desenvolvemento do resto de áreas. 

O ensino da área ten que partir do uso da lingua que os alumnos xa adquiriron ao

comezo  da  etapa.  Partindo  disto,  terase  que  ampliar  a  competencia  comunicativa  e

lingüística de forma que sexan capaces de interactuar en todos os ámbitos sociais nos

cales participan. 
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O uso social da lingua en contextos familiares, privados, públicos e escolares ten

que ser o fío condutor dos contidos da área.

Débese entender  a  lingua desde a  perspectiva  global,  posto  que os  diferentes

bloques de contidos en que se articula a área non poden corresponder á práctica docente,

senón que esta tense que enfrontar relacionando os diferentes bloques, posto que todos

eles están moi relacionados. 

A integración  das  competencias  coa área supón insistir  máis  nas ferramentas

esenciais  da  aprendizaxe  (comprensión  e  expresión  oral  e  escrita)  e  pór  en  práctica

estratexias  didácticas  que  consideren  as  diferentes  posibilidades  de  adquisición  do

alumno/a. 

Por todo iso, é fundamental:

 Crear tempos e espazos de conversa e debate.

 Analizar, dentro da valoración da creación propia e allea, a calidade comunicativa.

 Utilizar todos os recursos do centro e da rede para a motivación pola aprendizaxe a
través da lectura e a investigación con materiais impresos (dixitais e en papel).

 Posibilitar todas as experiencias de creación posibles na súa idade.

 Facilitarlles soportes de comunicación externos á aula.

 Fomentar a utilización de porfolios persoais de información.

A experiencia no proxecto Edixgal, cunha utilización continua das TIC, favorece a

construción de aprendizaxes con sentido,  posto  que nos permite  motivar  o  alumno/a,

contextualizar o contido obxecto de aprendizaxe, facilitar a relación da nova aprendizaxe

con contextos reais, facilitar a transferencia, xeneralizar e ampliar o contido e facilitar a

elaboración de síntese e a transferencia do coñecemento. 
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3. OBXECTIVOS EN CLAVE DE COMPETENCIAS DO 6º CURSO

OBXECTIVOS Competencias

• Comprender textos orais, recoñecendo ideas principais e secundarias e identificando
ideas  e  valores  non  explícitos,  e  expresarse  oralmente  de  forma  adecuada  nos
diferentes contextos nos que se desenvolve o alumno/a con vocabulario preciso e
estrutura coherente. 

CCL

•  Ler e comprender textos de tipoloxía diversa (narrativos, descritivos, informativos,
instructivos, argumentativos, científicos, da vida cotiá, literarios de diferentes xéneros),
e desenvolver hábitos de lectura como instrumento para mellorar a eficacia lectora,
adquirir coñecemento, e como lecer e goce.

CCL

•  Comprender e interpretar informacións de traxectos e planos, horarios comerciais,
calendarios, etc., efectuando os razoamentos numéricos e xeométricos necesarios. 

CMCT

• Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para escribir
distintos tipos de textos segundo a finalidade e falar de forma adecuada, coherente e
correcta, sabendo razoar e explicar os procesos seguidos.

CCL
CAA

•  Crear textos, coherentes e cohesionados, con diferentes intencións comunicativas,
utilizando  recursos  diversos  (dicionario,  biblioteca,  TIC?),  aplicando  as  regras
ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a presentación.

CCL
CAA

•  Relacionarse e expresarse a través da lingua de maneira adecuada na actividade
social e cultural, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación, para tomar
conciencia dos propios sentimentos e ideas e para controlar a propia conduta.

CSC

• Utilizar as TIC con eficacia e responsabilidade para obter información e presentar as
súas producións.

CD

•  Obter  información  e  opinións  dos  medios  de  comunicación  social  e  das  TIC,  e
sabelas interpretar e valorar.

CCEC
CD

• Aproximarse a obras relevantes da tradición literaria. Comprender textos literarios de
xéneros diversos, así como as convencións específicas da linguaxe literaria.

CCL
CMCT

• Participar en representacións e lecturas dramatizadas de textos literarios. CCEC

• Mostrar capacidade crítica ante a lectura de textos. CCL
CAA

•  Valorar  a  realidade  plurilingüe  de  España e do  mundo como mostra  de  riqueza
cultural.

CCEC
CSC

• Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos
lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.

CSC

• Elaborar proxectos -individuais e en grupo- relacionados coa área, seguindo un plan
de traballo.

CSIEE
CSC

• Tomar conciencia da propia aprendizaxe e reflexionar sobre posibles estratexias para
emprender novas aprendizaxes. 

CSIEE
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4. UNIDADES DE TRABALLO TEMPORALIZADAS, CON OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE

UNIDADE 1

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: 9 sesións. (3 semanas, a partir da segunda semana de setembro)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA – 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios  de  avaliación Estándares  de  aprendizaxe
Competencias

clave

• A sopa de pedra. Conto 

popular europeo.

• Uso do dicionario. Tipos de 

dicionarios.

• A literatura. Os xéneros 

literarios.

• A comunicación. A intención

comunicativa.

• Signos de puntuación I: 

signos de peche (punto, 
signos de exclamación e 
signos de interrogación).

• Os textos instrutivos.

• B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando as normas da comunicación: 
quenda de palabra, organizar o discurso, 
escoitar e incorporar as intervencións dos e 
das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL      CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL      CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as estratexias 
e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e consideración polas ideas, 
sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información 
verbal e non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación en 
diferentes situacións con vocabulario 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos CCL
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preciso e estrutura coherente. 

básicos do modelo dado. 

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

◦ Debates e diálogos.

◦ Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e 
comunicación. 

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE

• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, cooperando 
en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL       CAA

CSC       CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL

CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL

CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras a partir do seu 
contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as 
diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos 
textos orais, recoñecendo as ideas 
principais e secundarias e identificar ideas 
ou valores non explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL     CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL      CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos 
axeitados aos seus gustos e intereses, 
utilizando con corrección e creatividade as 
distintas estratexias de comunicación oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos 
seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas estratexias de 
comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. 
CCL

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL    CD   CAA
CSC    CSIEE
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• B1.9. Producir textos orais breves e 
sinxelos dos xéneros máis habituais 
imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando modelos
e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL

CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e aos 
diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando os 
recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL

CAA

CSIEE

• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar activamente, recoller 
datos, preguntar e repreguntar, participar 
nas enquisas e entrevistas e expresar 
oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de 
comunicación social como instrumento de 
aprendizaxe e de acceso a informacións e 
experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL       CD

CAA       CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, axustándose á 
estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL     CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. 
CCL    CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, 
con fluidez e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade 
con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

CCL

CAA
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• B2.3. Ler en silencio diferentes textos 
valorando o progreso na velocidade e a 
comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da súa 
estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL

CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos 
diferentes tipos de texto. 

CCL

CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a 
comprensión de textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL    CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL    CAA

• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. 
CCL

CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL       CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL     CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. 
CCL     CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. 
CCL    CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en 
diferentes soportes para seleccionar e 
recoller información, ampliar coñecementos 
e aplicalos en traballos persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para 
obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL   CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL    CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL    CAA

CSC

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

CCL  CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL    CMCT

CAA

• B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da • LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información. CCL     CD
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Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para a procura e 
tratamento da información. 

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea
resposta a unha planificación sistemática de
mellora da eficacia lectora e fomente o 
gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL     CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os textos 
lidos. 

CCL        CAA

CSIEE    CCEC

• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CCL

CD

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do 
xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 

CCL     CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso 
de escritura na produción de textos escritos 
de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión e reescritura, 
utilizando esquemas e mapas conceptuais, 
aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, 
revisándoos para melloralos e avaliando, 
coa axuda de guías, as producións propias 
e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito 
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL    CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL     CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 
CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou 
colectivos sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes 

CCL      CD   CAA
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fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións. CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL    CD    CAA
CSIEE   CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no 
uso da lingua, explorando canles que 
desenvolvan a sensibilidade, a creatividade 
e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. • CCL

• CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a 
formación dun pensamento crítico que 
impida discriminacións e prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, de 
xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL    CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura 
que de resposta a unha planificación 
sistemática de mellora da eficacia escritora 
e fomente a creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión
e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-lector/a
e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

CCL

CAA

CSIEE

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 

CCL

CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as 
súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar 
ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou 
estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso 
da lingua. 

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de 
vocabulario a través dos textos. 

• LCB4.3.1. Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en diferentes soportes 
e úsaos para buscar o significado de calquera palabra (derivadas e sinónimas).

CCL

CAA

• LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle CCL
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ofrece o dicionario. CAA

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións 
escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita a 
través do coñecemento da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e nomes:
clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación. CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL    CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar 
a lectura como fonte de lecer e información 
e considerala como un medio de 
aprendizaxe e enriquecemento persoal de 
máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos na 
práctica escolar e recoñecer e interpretar 
algúns recursos da linguaxe literaria 
(metáforas, personificacións, hipérboles e 
xogos de palabras), e diferenciar as 
principais convencións formais dos xéneros.

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos 
literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns ou adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en 
textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera 
lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE   2

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: 9 sesións (durante as tres últimas semanas de outubro)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA - 6º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• O maravilloso mago

de Oz, de Lyman 
Frank Baum 
(adaptado).

• Sinónimos e 

antónimos.

• Recursos literarios I:

a aliteración e a 
anáfora.

• As linguas de 

España. O español no 
mundo.

• Os signos de 

puntuación II: punto e 
coma, dous puntos e 
puntos suspensivos.

• B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, 
organizar o discurso, escoitar e 
incorporar as intervencións dos e das 
demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos 
segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, social e 
lúdica). 

CCL  CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL   CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e 
segue as estratexias e normas para o intercambio comunicativo 
mostrando respecto e consideración polas ideas, sentimentos e 
emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, 
espera de quendas participación respectuosa, adecuación á intervención 
da persoa interlocutora, papel de persoa moderadora e certas normas de
cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a 
información verbal e non verbal dos 
discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non 
lingüísticos para comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral 
para satisfacer necesidades de 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e volume. 

CCL
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• Os textos 

normativos.

comunicación en diferentes situacións
con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, 
substituíndo elementos básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de 
comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e 
comunicación. 

CCL    CD

CAA

CSC

CSIEE

• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de 
aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL     CAA

CSC     CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL

CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto 
necesarios para a comprensión global (léxico, locucións). 

CCL

CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras a partir do seu
contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións 
axeitadas para as diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global 
dos textos orais, recoñecendo as 
ideas principais e secundarias e 
identificar ideas ou valores non 
explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL    CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e 
secundarias. 

CCL     CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos
axeitados aos seus gustos e 
intereses, utilizando con corrección e 
creatividade as distintas estratexias 
de comunicación oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non 
literarios axeitados aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección
e creatividade as distintas estratexias de comunicación oral. 

CCL   

CAA

CCEC

• B1.8. Comprender textos orais 
segundo a súa tipoloxía: atendendo á 

• LCB1.8.1. Sigue instrucións dadas para levar a cabo actividades 
diversas. 

CCL   CAA
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forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas 
actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL    CD    CAA

CSC   CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e
sinxelos dos xéneros máis habituais 
imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e 
sinxelos imitando modelos e axustándose á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un 
texto e exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL    CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de 
comunicación e aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, 
informarse e dialogar) empregando os recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL   CAA

CSIEE

• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar activamente, 
recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e 
entrevistas e expresar oralmente con 
claridade o propio xuízo persoal, de 
acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e 
repregunta, participación en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo 
persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe e de 
acceso a informacións e experiencias 
de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… 
procedentes da radio, televisión e da internet. 

CC     CD     CAA

CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa 
realidade, axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e 
imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu 
interese, seguindo modelos. 

CCL   CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu CCL     CAA
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interese. CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes 
textos, con fluidez e entoación 
adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de 
textos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes 
textos valorando o progreso na 
velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente 
complexidade.

CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os 
textos lidos. 

CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica 
as partes da súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión 
temática. 

CCL

CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos 
característicos dos diferentes tipos de texto. 

CCL

CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a 
comprensión de textos de diversa 
índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL      CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á 
comprensión global.

CCL      CAA

• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para 
comprender un texto. 

CCL     CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL        CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, CCL      CMCT
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establecendo relacións coa información que aparece no texto relacionada
con estes. 

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes 
textos. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL   CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en 
diferentes soportes para seleccionar e
recoller información, ampliar 
coñecementos e aplicalos en traballos
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte 
informático para obter datos e información para realizar traballos 
individuais ou en grupo. 

CCL  

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do
contexto. 

CCL    CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a 
súa intención comunicativa. Diferenza entre información, opinión e 
publicidade. 

CCL     CAA

CSC

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

CCL    CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do 
texto, presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo 
de texto e a intención. 

CCL    CMCT

CAA

• LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, 
hipérboles e xogos de palabras en textos publicitarios. 

CCL    CCEC

• 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. CCL 

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector 
que dea resposta a unha planificación 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con 
seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento da 

CCL   CAA

CSIEE
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sistemática de mellora da eficacia 
lectora e fomente o gusto pola lectura.

mesma. 

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta 
dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou 
ilustracións. 

CCL   CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto 
pola lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer 
manifestando a súa opinión sobre os textos lidos. 

CCL      CAA

CSIEE   CCEC

• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da 
vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos e literarios, 
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, 
receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CCL  

CD

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás 
características do xénero, seguindo modelos, encamiñados a 
desenvolver a súa capacidade creativa na escritura. 

CCL    CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do 
proceso de escritura na produción de 
textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e
reescritura, utilizando esquemas e 
mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus 
textos con claridade, precisión e 
corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de 
guías, as producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida 
persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando 
parafrasear o texto e utilizando unha expresión persoal. 

CCL     CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de 
acentuación e ortográficas propias do nivel. 

CCL    CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

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

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

CCL

CAA
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palabras. 

• B3.4. Elaborar proxectos individuais
ou colectivos sobre diferentes temas 
da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e 
organizados procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais 
e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando 
soporte papel e informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, 
recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), 
seguindo un plan de traballo e expresando conclusións. 

CCL   CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que 
supoña a procura, selección e organización da información de textos de 
carácter científico, xeográfico ou histórico. 

CCL     CD    CAA

CSIEE    CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora 
progresiva no uso da lingua, 
explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a 
estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de 
forma persoal. 

CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da 
linguaxe a formación dun pensamento
crítico que impida discriminacións e 
prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións 
argumentadas e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea 
escritura que de resposta a unha 
planificación sistemática de mellora da
eficacia escritora e fomente a 
creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, 
redacción, revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o 
tratamento autor/a-lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o 
asunto de que se trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os 
escritos. 

- Reescribe o texto. 

CCL

CAA

CSIEE

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción 
escrita dos seus compañeiros. 

CCL     CSC
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• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación de 
modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e 
a Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, 
crear táboas e gráficas. 

CCL     

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función 
na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar 
características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

• LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras 
polisémicas e homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, 
frases feitas, siglas e abreviaturas. 

CCL

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun 
texto. 

CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de 
vocabulario a través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas 
súas producións escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita 
a través do coñecemento da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de
palabras e nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos 
diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación. CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas 
propias. 

CCL

• 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. 

CCL    CD

CAA

• B4.6. Coñecer a variedade 
lingüística de España e do español 
como fonte de enriquecemento 
cultural. Mostrar respecto tanto cara 

• LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España e o español de 
América. 

CCL       CSC

• LCB4.6.2. Recoñece e identifica algunhas das características CCL
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ás linguas e dialectos que se falan en 
España, como cara ao español de 
América. 

relevantes (históricas, socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das 
linguas oficiais en España. 

CSC

• B5.1. Valorar os textos literarios e 
utilizar a lectura como fonte de lecer e
información e considerala como un 
medio de aprendizaxe e 
enriquecemento persoal de máxima 
importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos
literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e 
a comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos e 
dramáticos na práctica escolar e 
recoñecer e interpretar algúns 
recursos da linguaxe literaria 
(metáforas, personificacións, 
hipérboles e xogos de palabras), e 
diferenciar as principais convencións 
formais dos xéneros. 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC

• LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, 
hipérboles e xogos de palabras en textos literarios. 

CCL

CAA

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos
literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns ou adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos 
e sinónimos en textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en 
calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo
persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE 3

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: 9 sesións (tres primeiras semanas de novembro)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave

• A Odisea, Homero.

• A polisemia e a 

homonimia.

• Recursos literarios II: 

epíteto e antítese.

• O substantivo.

• Signos de puntuación III: 

comiñas e parénteses.

• Os textos persuasivos.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos 
e das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao 
de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL    CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL

CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e
non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo 
elementos básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

CCL       CD

CAA
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- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. CSC

CSIEE

• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL       CAA

CSC       CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL      CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL       CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para 
as diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• LCB1.5.3. Diferenza polo contexto o significado de correspondencias fonema-grafía 
idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos 
orais, recoñecendo as ideas principais e 
secundarias e identificar ideas ou valores non 
explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL       CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL      CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con 
corrección e creatividade as distintas estratexias de
comunicación oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL     

CAA

CCEC

• 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. CCL

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL    CD     CAA

CSC     CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL
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• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL

CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando 
os recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL

CAA

CSIEE

• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL     CD   

CAA     CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL   CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL   CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con 
fluidez e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando 
o progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

• B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas principais e 

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da 
súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL

CAA
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secundarias nos distintos tipos de textos. • LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos 
dos diferentes tipos de texto. 

CCL

• CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL     CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL     CAA

• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL     CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL    CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL    CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL    CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático 
para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL      

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL    CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL    CAA

CSC

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

CCL    CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL     CMCT

CAA

• LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e 
xogos de palabras en textos publicitarios. 

CCL

CCEC

• 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. CCL

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea 
resposta a unha planificación sistemática de 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL   CAA
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mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola 
lectura. 

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL   CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL    CAA

CSIEE       CCEC

• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CCL

CD

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa 
na escritura. 

CCL     CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL     

CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL      

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados 
procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 
conclusións. 

CCL        CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL   CD    CAA

CSIEE    CCEC
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• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións 
e prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e 
usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de 
mellora da eficacia escritora e fomente a 
creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

CCL

CAA

CSIEE

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

CCL

CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable 
para presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e 
gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas 
producións escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na 
expresión oral e escrita. 

CCL

• LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación. CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL
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• 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. 

CCL

CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura
como fonte de lecer e información e considerala 
como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a 
comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e
recoñecer e interpretar algúns recursos da linguaxe 
literaria (metáforas, personificacións, hipérboles e 
xogos de palabras), e diferenciar as principais 
convencións formais dos xéneros. 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC

• LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e 
xogos de palabras en textos literarios. 

CCL

CAA

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou
adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en
textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE      4

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: 9 sesións (última semana de novembro e dúas primeiras de decembro)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• O hobbit, de J.R.R. 

Tolkien.

• Significado literal e 

significado figurado. As 
frases feitas.

• A narrativa: elementos e 

estrutura da narración.

• Determinantes e 

pronomes.

• Regras de acentuación.

• Os textos informativos.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da
comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos 
e das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL    CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL     CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e 
non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo,
entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL

CD

CAA
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CSC

CSIEE

• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL      CAA

CSC     CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL   CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL   CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as 
diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos 
orais, recoñecendo as ideas principais e secundarias
e identificar ideas ou valores non explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL     CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL      CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con 
corrección e creatividade as distintas estratexias de 
comunicación oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL      CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL    CD    CAA     
CSC     CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL     CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando 

CCL   CAA
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os recursos lingüísticos pertinentes. CSIEE

• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL   CD

CAA    CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL 

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL     CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL    CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez
e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e 
a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o
progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da súa
estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL

CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos 
dos diferentes tipos de texto. 

CCL     CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL     CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL    CAA
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• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL    CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL     CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL      CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL   CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL    CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para
obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL   

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL     CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL     CAA

CSC

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

CCL     CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL    CMCT

CAA

• 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. CCL

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta
a unha planificación sistemática de mellora da 
eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL     CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL    CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL        CAA

CSIEE     CCEC

• B3.1. Producir textos con diferentes intencións 
comunicativas con coherencia, respectando a súa 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 

CCL    CD

CAA
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estrutura e aplicando as regras ortográficas 
coidando a caligrafía, orde e presentación. 

folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 

CCL     CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito 
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL    

CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL  

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 

CCL     

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes 
de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL      CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes
fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións. 

CCL     CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL    CD    CAA

CSIEE  CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións e
prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa,
de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de mellora 
da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

CCL

CAA

CSIEE
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- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

CCL    CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación
para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas. 

CCL    

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, 
arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

CCL

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións 
escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun 
texto. 

CCL

• LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL    CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e considerala 
como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión
e interpretación de textos literarios narrativos, líricos 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL
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e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe literaria 
(metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións 
formais dos xéneros. 

CCEC

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 
adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en 
textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE 5

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: 9 sesións (últimas semanas de decembro)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• O médico rural 

(adaptado do National 
Geographic)..

• Campo semántico e 

familia de palabras.

• Xéneros narrativos I: 

mitos, lendas e fábulas.

• Os adxectivos.

• Acentuación II: til en 

ditongos e hiatos.

• Os textos literarios.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos 
e das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL    CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL   CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e 
non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL   CD

CAA

CSC

CSIEE
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• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL     CAA

CSC     CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL    CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL    CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as
diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos 
orais, recoñecendo as ideas principais e 
secundarias e identificar ideas ou valores non 
explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL     CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL    CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con 
corrección e creatividade as distintas estratexias de 
comunicación oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL    CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL   CD     CAA

CSC     CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL    CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando 
os recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL

CAA

CSIEE
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• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL    CD    CAA

CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL   

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL     CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con 
fluidez e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando 
o progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da 
súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL

CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos 
dos diferentes tipos de texto. 

CCL    CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL    CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL    CAA
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• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL    CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL    CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL   CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL   CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL   CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático 
para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL  CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL   CAA

CSC

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

CCL    CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL      CMCT

CAA

• 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. CCL  

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea 
resposta a unha planificación sistemática de mellora 
da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL   CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL   CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL        CAA

CSIEE    CCEC

• B3.1. Producir textos con diferentes intencións 
comunicativas con coherencia, respectando a súa 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 

CCL

CD
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estrutura e aplicando as regras ortográficas 
coidando a caligrafía, orde e presentación. 

folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na
escritura. 

CCL   CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito 
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL   

CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL     

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes
de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 
conclusións. 

CCL    CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL      CD   CAA      
CSIEE

CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións 
e prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e 
usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de mellora 
da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-

CCL

CAA
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lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

CSIEE

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

CCL

CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e 
gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións
escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento
da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na 
expresión oral e escrita. 

CCL

• LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun 
texto. 

CCL

• LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL    CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e considerala 
como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC
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• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión
e interpretación de textos literarios narrativos, líricos 
e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe literaria 
(metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións 
formais dos xéneros. 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 
adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en 
textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa ou en verso, con sentido estético 
e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, 
e fragmentos teatrais. 

• LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a
partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas producións. 

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE   6

TEMPORALIZACIÓN
2º Trimestre: 9 sesións (3 semanas de xaneiro)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 6

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• O espello. Conto 

popular xaponés.

• Tabú e eufemismo.

• Xéneros narrativos II: 

contos e novelas.

• O verbo I: formas 

persoais e non persoais.

• Acentuación III: o til 

nos monosílabos.

• Os textos narrativos.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da 
comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e
das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao 
de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL   CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL   CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e 
non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo 
elementos básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL  CD

CAA

CSC
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CSIEE

• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL   CAA

CSC    CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL   CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL    CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para 
as diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos 
orais, recoñecendo as ideas principais e secundarias 
e identificar ideas ou valores non explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL      CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL     CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados aos
seus gustos e intereses, utilizando con corrección e 
creatividade as distintas estratexias de comunicación
oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL    CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL   CD    CAA

CSC    CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL    CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando 
os recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL 

 CAA
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CSIEE

• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL   CD   CAA

CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL     CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL    CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez 
e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o 
progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da 
súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL

CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos 
dos diferentes tipos de texto. 

CCL

CAA

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL   CAA
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• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL   CAA

• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL   CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL    CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL    CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL   CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL   CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático 
para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL     CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL  CAA

CSC

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

CCL     CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL    CMCT

CAA

• 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. CCL

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta 
a unha planificación sistemática de mellora da 
eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL   CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL       CAA

CSIEE    CCEC
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• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CCL

CD

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa 
na escritura. 

CCL     CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL     

CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL   

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados 
procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 
conclusións. 

CCL      CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL    CD     CAA

CSIEE     CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións e 
prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e 
usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de • LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, CCL
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resposta a unha planificación sistemática de mellora 
da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

CAA

CSIEE

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

CCL

CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e 
gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos nas 
formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas 
producións escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun
texto. 

CCL

• LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL     CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e considerala 
como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC
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• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión 
e interpretación de textos literarios narrativos, líricos 
e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe literaria 
(metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións 
formais dos xéneros. 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 
adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en
textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa ou en verso, con sentido estético e
creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, e 
fragmentos teatrais. 

• LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) 
a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas producións. 

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE 7

TEMPORALIZACIÓN
2º Trimestre: 9 sesións (3 primeiras semanas de febreiro)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º:  UNIDADE 7

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• Rimas, Gustavo Adolfo

Bécquer.

• Sufixos e prefixos.

• A lírica I: definición. 

Rima e métrica.

• O verbo II: a 

conxugación.

• Acentuación IV: til en 

interrogativos e 
exclamativos.

• Os textos descritivos.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da 
comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e
das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao 
de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL    CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL    CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e 
non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo 
elementos básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL   CD

CAA

CSC

CSIEE
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• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL   CAA    CSC

CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL   CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL    CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para 
as diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos 
orais, recoñecendo as ideas principais e secundarias 
e identificar ideas ou valores non explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL     CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL    CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados aos
seus gustos e intereses, utilizando con corrección e 
creatividade as distintas estratexias de comunicación
oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL   CD     CAA

CSC     CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL    CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando 
os recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL

CAA

CSIEE
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• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet.

CCL    CD

CAA   CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL    CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez 
e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o 
progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da 
súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL  

CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos 
dos diferentes tipos de texto. 

CCL

CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL    CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL    CAA
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• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL    CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL    CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL    CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL   CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL    CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático 
para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL    CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL    CAA

CSC

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

CCL    CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL     CMCT

CAA

• 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. CCL

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta 
a unha planificación sistemática de mellora da 
eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL    CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL    CAA

CSIEE    CCEC

• B3.1. Producir textos con diferentes intencións 
comunicativas con coherencia, respectando a súa 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 

CCL

CD
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estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando
a caligrafía, orde e presentación. 

folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa 
na escritura. 

CCL  CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL

CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados 
procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 
conclusións. 

CCL     CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL   CD    CAA   
CSIEE   CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións e 
prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e 
usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de mellora 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

CCL

CAA
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da eficacia escritora e fomente a creatividade. - Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

CSIEE

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

CCL

CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e 
gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos nas 
formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras 
derivadas.

CCL

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas 
producións escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun
texto. 

CCL

• LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL    CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e considerala 
como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC
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persoal de máxima importancia. 

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión 
e interpretación de textos literarios narrativos, líricos 
e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe literaria 
(metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións 
formais dos xéneros. 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 
adiviñas.

• LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas CCL    CCEC

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en
textos literarios. 

CCL    CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE   8

TEMPORALIZACIÓN
2º Trimestre: 9 sesións (última semana de febreiro e 2 primeiras de marzo)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 8

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• Harry Potter e a pedra 

filosofal, de J.K. Rowling.

• A formación de 

palabras: composición e 
derivación.

• A lírica II: arte maior e 

arte menor. Tipos de 
estrofas.

• O adverbio.

• O g e o j.

• Os textos 

argumentativos.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos 
e das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL   CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL    CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e
non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL    CD

CAA

CSC

CSIEE
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• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, cooperando
en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL   CAA    CSC

CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL   CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL    CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as 
diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos 
orais, recoñecendo as ideas principais e 
secundarias e identificar ideas ou valores non 
explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL    CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL   CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con 
corrección e creatividade as distintas estratexias de
comunicación oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL   CD    CAA

CSC     CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL    CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando os 
recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL    CAA

CSIEE
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• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL   CD

CAA    CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, axustándose
á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL   CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL    CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con 
fluidez e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo 
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e 
a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando 
o progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da súa 
estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL

CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos 
diferentes tipos de texto. 

CCL

CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL    CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL   CAA

• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL   CAA
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• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL   CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL   CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL  

CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL  CAA   CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para 
obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL   CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL   CAA

CSC

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

CCL   CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL     CMCT

CAA

• 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. CCL

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea 
resposta a unha planificación sistemática de 
mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola 
lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL   CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL   CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL      CAA

CSIEE    CCEC

• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CCL

CD

CAA
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• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do
xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 

CCL    CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito 
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL    

CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes 
de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL   CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes 
fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións. 

CCL    CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL    CD    CAA   
CSIEE     CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións 
e prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, 
de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de 
mellora da eficacia escritora e fomente a 
creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

CCL

CAA

CSIEE
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- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 

CCL    CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable 
para presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. CCL

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións 
escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL

CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura
como fonte de lecer e información e considerala 
como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a 
comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e
recoñecer e interpretar algúns recursos da linguaxe 
literaria (metáforas, personificacións, hipérboles e 
xogos de palabras), e diferenciar as principais 
convencións formais dos xéneros. 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da • LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas CCL   CCEC
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tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou
adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en 
textos literarios. 

CCL     CCEC

• B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa ou en verso, con sentido estético 
e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, 
e fragmentos teatrais. 

• LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a 
partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas producións. 

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC  CCEC
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UNIDADE   9

TEMPORALIZACIÓN
2º Trimestre: 9 sesións (3 últimas semanas de marzo)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 9

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• Lazarillo de Tormes, 

anónimo.

• Siglas e abreviaturas.

• A lírica III: tipos de 

poemas. Lírica popular e 
lírica culta.

• Palabras invariables.

• O v e o b.

• Os textos expositivos.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos 
e das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL   CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL   CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e 
non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL    CD

CAA    CSC

CSIEE
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• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL  CAA   CSC

CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL

CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL

CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as
diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos 
orais, recoñecendo as ideas principais e 
secundarias e identificar ideas ou valores non 
explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL    CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL    CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con 
corrección e creatividade as distintas estratexias de 
comunicación oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL   CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL     CD    CAA   CS  
CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL    CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando 
os recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL   CAA

CSIEE
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• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL  CD   CAA

CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL    CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL   CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL   CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con 
fluidez e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando 
o progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da 
súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL  CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos 
dos diferentes tipos de texto. 

CCL    CAA

• LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos. CCL

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL   CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL   CAA
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• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL   CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL   CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL    CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL  CAA  CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL  CAA  CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático 
para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL   CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL   CAA

CSC

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

CCL   CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL    CMCT

CAA

• 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. CCL  

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea 
resposta a unha planificación sistemática de mellora 
da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL    CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL      CAA

CSIEE   CCEC

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

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 

CCL

CD
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coidando a caligrafía, orde e presentación. regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, …. CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na
escritura. 

CCL   CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito 
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL   CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL    

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes
de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL   CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 
conclusións. 

CCL    CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL    CD    CAA   
CSIEE     CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións 
e prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e 
usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de mellora 
da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

CCL

CAA

CSIEE
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- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

CCL   CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e 
gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas,
arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

CCL

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións
escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento
da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL

CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e considerala 
como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión
e interpretación de textos literarios narrativos, líricos 
e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe literaria 
(metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC
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formais dos xéneros. 

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 
adiviñas.

• LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. CCL    CCEC

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en 
textos literarios. 

CCL    CCEC

• B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa ou en verso, con sentido estético 
e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, 
e fragmentos teatrais. 

• LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a
partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas producións. 

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE   10

TEMPORALIZACIÓN
2º e 3º Trimestre: 9 sesións (primeira, terceira e cuarta semana de abril)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 10

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• O que o océano 

esconde (adaptado do 
National Geographic).

• Arcaísmos e 

neoloxismos.

• O teatro I: texto e 

representación.

• Tipos de oracións.

• O h.

• Os textos dialogados.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos 
e das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL    CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL     CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL 

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e 
non verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo,
entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL    CD

CAA

CSC
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CSIEE

• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL     CAA

CSC    CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL   CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL   CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as 
diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos 
orais, recoñecendo as ideas principais e 
secundarias e identificar ideas ou valores non 
explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL    CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL    CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con 
corrección e creatividade as distintas estratexias de 
comunicación oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL     CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL    CD     CAA

CSC       CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL     CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando os
recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL    CAA

CSIEE
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• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL   CD     CAA

CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL   CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL    CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con 
fluidez e entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e 
a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando 
o progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da súa 
estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL

CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos
diferentes tipos de texto. 

CCL

CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL    CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL    CAA

• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL    CAA
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• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL     CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL      CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL    CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para
obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL    CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL     CAA

CSC

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

CCL    CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL    CMCT

CAA

• 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. CCL

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea 
resposta a unha planificación sistemática de mellora 
da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL   CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL        CAA

CSIEE    CCEC

• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CCL

CD

CAA
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• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 

CCL    CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección, revisándoos para 
melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito 
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL       

CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL    

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes 
de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes 
fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións. 

CCL    CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL    CD   CAA    
CSIEE

CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións 
e prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, 
de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de mellora 
da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 

CCL

CAA

CSIEE
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trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus
compañeiros. 

CCL

CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, 
arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

CCL

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a 
oración simple, diferencia suxeito e predicado. 

CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións 
escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento
da lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL   CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e considerala 
como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión
e interpretación de textos literarios narrativos, líricos 
e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe literaria 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC
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(metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións 
formais dos xéneros. 

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 
adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en 
textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.5. Participar con interese en dramatizacións de
textos literarios adaptados á idade e de producións 
propias ou dos compañeiros, utilizando 
adecuadamente os recursos básicos dos 
intercambios orais e da técnica teatral. 

• LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios 
apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia. 

CCL    CAA

CSC     CCEC

• LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, 
cancións, refráns e adiviñas. 

CCL     CAA

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL  

CSC

CCEC
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UNIDADE 11

TEMPORALIZACIÓN
3º Trimestre: 9 sesións (3 primeiras semanas de maio)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 11

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• Cincenta xa non 

vive alí, Luis Matilla.

• Préstamos 

lingüísticos.

• O teatro II: 

estrutura interna e 
externa.

• Predicado: tipos.

• O s e o x.

• Produción de 

textos escritos: 
coherencia e 
cohesión.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da 
comunicación: quenda de palabra, organizar o discurso, 
escoitar e incorporar as intervencións dos e das demais.

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL   CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL   CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e non
verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situacións 
con vocabulario preciso e estrutura coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo,
entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL    CD

CAA    CSC

CSIEE
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• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL     CAA

CSC    CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL   CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL    CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de palabras
a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as 
diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, 
recoñecendo as ideas principais e secundarias e 
identificar ideas ou valores non explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL    CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL    CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados aos 
seus gustos e intereses, utilizando con corrección e 
creatividade as distintas estratexias de comunicación 
oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL      CD   CAA      
CSC     CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL    CAA

• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando os
recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL   CAA

CSIEE
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• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo persoal,
de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL    CD    CAA    
CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL    CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e 
entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e 
a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

CCL

CAA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o 
progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da súa 
estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL   CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos
diferentes tipos de texto. 

CCL    CAA

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL     CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL    CAA

• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL    CAA
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• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL    CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL    CMCT

CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL    CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes 
para seleccionar e recoller información, ampliar 
coñecementos e aplicalos en traballos persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para
obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCLCD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL    CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL     CAA

CSC

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

CCL    CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL     CMCT

CAA

• 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. CCL

CD

CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta a 
unha planificación sistemática de mellora da eficacia 
lectora e fomente o gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL    CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL    CAA

CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL   CAA

CSIEE

CCEC

• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CCL

CD

CAA
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• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 

CCL    CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura 
na produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura, 
utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os
seus textos con claridade, precisión e corrección, 
revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de 
guías, as producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito 
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL

CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL

CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes 
de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes 
fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións. 

CCL   CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL    CD    CAA

CSIEE    CCEC

• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun 
pensamento crítico que impida discriminacións e 
prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, 
de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de mellora da 
eficacia escritora e fomente a creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

CCL

CAA

CSIEE
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- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus
compañeiros. 

CCL

CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, 
arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

CCL

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a 
oración simple, diferencia suxeito e predicado. 

CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións 
escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento da 
lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL

• 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. 

CCL   CD     

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e considerala como 
un medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal de 
máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e 
interpretación de textos literarios narrativos, líricos e 
dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar 
algúns recursos da linguaxe literaria (metáforas, 
personificacións, hipérboles e xogos de palabras), e 
diferenciar as principais convencións formais dos 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC
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xéneros. 

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 
adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en 
textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.5. Participar con interese en dramatizacións de 
textos literarios adaptados á idade e de producións 
propias ou dos compañeiros, utilizando adecuadamente 
os recursos básicos dos intercambios orais e da técnica 
teatral. 

• LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios 
apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia. 

CCL    CAA

CSC    CCEC

• LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, 
cancións, refráns e adiviñas. 

CCL    CAA

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE 12

TEMPORALIZACIÓN
3º Trimestre: 9 sesións (última semana de maio e 2 semanas de xuño)

LINGUA  CASTELÁ  E LITERATURA  -  6º: UNIDADE 12

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

• Tres sombreiros de

copa, Miguel Mihura.

• Coloquialismos e 

vulgarismos.

• O teatro III: 

comedia e traxedia.

• Os conectores 

textuais.

• O ll e o y.

• Compresión de 

textos escritos: 
subliñado, resumo e 
esquema.

• B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da 
comunicación: quenda de palabra, organizar o discurso, 
escoitar e incorporar as intervencións dos e das demais. 

• LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

CCL   CAA

CSC

• LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. CCL   CAA

• LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

CCL

CAA

CSC

• LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de 
persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

CCL

CAA

CSC

• B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e non 
verbal dos discursos orais. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nas interaccións orais. 

CCL

• B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situacións 
con vocabulario preciso e estrutura coherente. 

• LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume. 

CCL

• LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

CCL

• LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

CCL    CD

CAA

CSC
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CSIEE

• LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

CCL   CAA

CSC    CSIEE

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

• LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL

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

CCL   CAA

• LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

CCL    CAA

• B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de palabras 
a partir do seu contexto de uso. 

• LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as
diferentes funcións da linguaxe. 

CCL

• B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, 
recoñecendo as ideas principais e secundarias e 
identificar ideas ou valores non explícitos. 

• LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. CCL

• LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. CCL   CAA

• LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL    CAA

• B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados aos 
seus gustos e intereses, utilizando con corrección e 
creatividade as distintas estratexias de comunicación 
oral. 

• LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral. 

CCL

CAA

CCEC

• 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. CCL   CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 

CCL    CD    CAA    
CSC       CSIEE

• B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos. 

• LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

CCL

• LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

CCL     CAA
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• LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando 
os recursos lingüísticos pertinentes. 

CCL

CAA

CSIEE

• B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 
expresar oralmente con claridade o propio xuízo persoal, 
de acordo coa súa idade. 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL

CAA

CSC

CSIEE

• B1.11. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de doutras persoas. 

• LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet. 

CCL   CD

CAA    CSC

• LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 
axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

CCL

CSC

• LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo 
modelos. 

CCL     CAA

CSIEE

• LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese. CCL     CAA

CSIEE

• B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e 
entoación adecuada. 

• LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

CCL

• LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. CCL

• 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. 

CCL

CAA

• LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

CCL

AA

• B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o 
progreso na velocidade e a comprensión. 

• LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. CCL

• LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. CCL

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

• LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da 
súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

CCL   CAA

• LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos 
dos diferentes tipos de texto. 

CCL   CAA
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• LCB2.4.3. Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. CCL

• B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de textos
de diversa índole. 

• LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. CCL   CAA

• LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. CCL   CAA

• LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. CCL   CAA

• LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. CCL    CAA

• LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL   CMCT

CAA

• LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais sinxelos. CCL   CAA

• B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. CCL   CAA

CSIEE

• LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. CCL   CAA

CSIEE

• B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes 
para seleccionar e recoller información, ampliar 
coñecementos e aplicalos en traballos persoais. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático 
para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo. 

CCL  

CD

CAA

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

• LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. CCL     CAA

• LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

CCL    CAA

CSC

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

CCL   CAA

CSC

• LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención. 

CCL     CMCT

CAA

• 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. CCL   CD    CAA

• LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma. CCL     CAA

• B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta a 
unha planificación sistemática de mellora da eficacia 
lectora e fomente o gusto pola lectura. 

• LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e 
autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

CCL   CAA

CSIEE

• LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

CCL    CAA
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CCEC

• LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 

CCL         CAA

CSIEE    CCEC

• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

CCL   

CD

CAA

• 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. 

CCL

CAA

• LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características 
do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na
escritura. 

CCL   CCA

CSIEE

• B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na
produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura, 
utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os 
seus textos con claridade, precisión e corrección, 
revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de 
guías, as producións propias e alleas. 

• LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito 
escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL     CAA

CCEC

• LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel. 

CCL    CAA

• LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CCL

• LCB3.2.4. Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 

CCL   CD

CAA   CSIEE

• 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. 

CCL

CAA

• B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes
de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

CCL

CAA

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 
conclusións. 

CCL

CD

CAA

CSIEE

• LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL    CD    CAA

CSIEE     CCEC
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• B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua,
explorando canles que desenvolvan a sensibilidade, a 
creatividade e a estética. 

• LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. CCL

CAA

• B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun 
pensamento crítico que impida discriminacións e 
prexuízos. 

• LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e 
usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

CCL

CAA

• B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 
resposta a unha planificación sistemática de mellora da 
eficacia escritora e fomente a creatividade. 

• LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se 
trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

CCL

CAA

CSIEE

• LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

CCL

CSC

• B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e 
gráficas. 

CCL

CD

CAA

• B4.1. 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. 

• LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

CCL

• B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

• LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas,
arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

CCL

• LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. CCL

• LCB4.2.4. Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade... 

CCL

• B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

• LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións
escritas. 

CCL

• B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento da 
lingua. 

• LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

CCL

• LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. CCL
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• 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. 

CCL    CD

CAA

• B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e considerala como un
medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal de 
máxima importancia. 

• LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL

CCEC

• B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e 
interpretación de textos literarios narrativos, líricos e 
dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar 
algúns recursos da linguaxe literaria (metáforas, 
personificacións, hipérboles e xogos de palabras), e 
diferenciar as principais convencións formais dos 
xéneros. 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

CCL

CCEC

• B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 
adiviñas.

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en 
textos literarios. 

CCL

CCEC

• B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa ou en verso, con sentido estético e 
creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, e 
fragmentos teatrais. 

• LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a
partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas producións. 

CCL       CAA

CSIEE    CCEC

• B5.5. Participar con interese en dramatizacións de 
textos literarios adaptados á idade e de producións 
propias ou dos compañeiros, utilizando adecuadamente 
os recursos básicos dos intercambios orais e da técnica 
teatral. 

• LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios 
apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia. 

CCL

CAA

CSC

CCEC

• LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, 
poemas, cancións, refráns e adiviñas. 

CCL    CAA

CCEC

• B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL

CSC

CCEC
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5. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA PARA 6º CURSO

Competencias
clave

Estándar de aprendizaje evaluable

CL Emplea la lengua oral en tertulias, debates, entrevistas, exposiciones o presentaciones con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.

CL Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección, exponiéndolas según la situación de comunicación de forma espontánea o tras una
planificación previa (ámbito familiar, social, escolar, lúdico).

SC Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo, mostrando respeto
y consideración por las ideas, los sentimientos y las emociones de los demás.

SC Aplica las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y
ciertas normas de cortesía.

CL Reconoce y  emplea  conscientemente  recursos  lingüísticos (entonación,  tono  de voz,  ritmo del  discurso,  vocabulario  rico  y  estructura de lo
comunicado) y no lingüísticos (lenguaje gestual y corporal, elementos visuales y sonoros) para comunicarse en las interacciones orales.

CL Se  expresa  con  una  pronunciación  y  una  dicción  correctas  (articulación,  ritmo,  entonación  y  volumen)  cuando  narra  hechos  ocurridos  o
experiencias personales, historias, relatos, trama de libros o películas, y cuando justifica el punto de vista propio. Expone temas concretos de
interés o de estudio desarrollando alguno de sus aspectos y terminando con una valoración final.

CL Expresa sus propias ideas comprensiblemente con orden y coherencia. Justifica su punto de vista explicando los pros y los contras de lo expuesto,
sustituyendo elementos básicos del modelo dado.

CL Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula, contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con
el tema de la conversación (tertulias, debates, entrevistas, exposiciones, diálogos y conversaciones).

CL Participa activamente y de forma constructiva, incorporando aportaciones y construyendo un conocimiento común en las tareas del aula.
CL Muestra una actitud de escucha activa, incorporando a sus conocimientos aquellos elementos más significativos del mensaje escuchado.
CL Comprende y extrae la información general de textos orales de uso habitual (noticias, discursos, avisos, anuncios, horarios, instrucciones, normas,

etc.). 
CL Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (léxico, locuciones). 
CL Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad, teniendo en cuenta las diferentes funciones del lenguaje.
AA Utiliza de forma habitual distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para su enriquecimiento.
CL Diferencia por el contexto el significado y las correspondencias fonema-grafía (palabras homófonas, homónimas, parónimas y polisémicas).
CL Identifica el tema del texto.
CL Obtiene las principales ideas de un texto.
CL Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
CL Reconoce  textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, argumentativos, etc.
CL Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad distintas

estrategias de comunicación.
CL Utiliza con corrección y creatividad las distintas técnicas y estrategias de comunicación oral que han estudiado.
CL Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas.
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CL Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, atendiendo a elementos explícitos
y no explícitos.

AA Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo.
CL Reproduce  comprensiblemente  textos  orales  sencillos  y  breves  imitando  modelos  (narrativos,  descriptivos,  argumentativos,  expositivos,

instructivos, informativos y persuasivos).
CL Recuerda ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas.
CL Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir,

informarse y dialogar), utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.
CL Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha activamente, recoge datos pertinentes, participa en encuestas y

entrevistas, y expresa oralmente con claridad el propio juicio.
CL-AA Resume entrevistas, noticias, debates infantiles, tertulias, mesas redondas, etc, procedentes de la radio, la televisión, la prensa escrita o Internet.

Extrae información general y específica de estas propuestas, se plantea objetivos de escucha y responde a ellos, e incorpora la información
obtenida a su proceso de aprendizaje (empleando lo aprendido en otras situaciones, enriqueciendo sus producciones, etc.).

IEE Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad, ajustándose a la estructura y el lenguaje propios del género e imitando modelos.
CL Realiza entrevistas dirigidas.
IEE Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos siguiendo modelos.
CL Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con la velocidad, la fluidez y la entonación adecuadas.
CL Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.
CL Entiende el mensaje de manera global e identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos, a partir de la lectura de un texto en

voz alta.
CL Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos)

y de textos de la vida cotidiana.
CL Lee en silencio y con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.
CL Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos (resume, extrae, infiere, deduce, opina, argumenta…).
CL Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos, analiza su progresión temática y capta su propósito o intención comunicativa.
CL Elabora resúmenes de textos leídos identificando los elementos característicos de los diferentes tipos de textos.
CL Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.
CL Produce esquemas a partir de textos expositivos.
CL Interpreta el valor del título y las ilustraciones.
CL Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.
AA Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.
AA Realiza inferencias y formula hipótesis.
CL Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que aparece en el texto asociada a ellos.

CL-MCT Interpreta esquemas de llave y de números y mapas conceptuales sencillos.
CL Dedica un tiempo semanal a leer diferentes textos.
CL Lee voluntariamente textos propuestos por el docente.
AA Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e información y llevar a cabo trabajos

individuales o en grupo.
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CL Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
CL Comprende textos periodísticos y publicitarios, identificando su intención comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad.
AA Infiere,  interpreta  y  formula  hipótesis  sobre  el  contenido.  Sabe  relacionar  los  elementos  lingüísticos  con  los  no  lingüísticos  en  los  textos

periodísticos y publicitarios.
AA Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de

texto y la intención comunicativa.
CL Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos publicitarios.
D Utiliza los medios informáticos para obtener información.

CL Interpreta correctamente la información y es capaz de resumirla.
AA Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando sus normas de funcionamiento.
CL Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones...
AA Selecciona  lecturas  con  criterio  personal  y  expresa  el  gusto  por  la  lectura  de  diversos  géneros  literarios  como fuente  de  entretenimiento,

manifestando su opinión sobre los textos leídos.
CL-D Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana (diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos,

noticias y periódicos) sin modelo de referencia.
CL Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y

respetando las normas gramaticales y ortográficas sin modelo de referencia.
IEE Escribe diferentes tipos de textos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura, adecuando el lenguaje a las características del

género en cuestión (diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos). 
CL Resume el  contenido de textos propios del  ámbito  de la  vida personal  y  del  ámbito  escolar,  recogiendo las ideas fundamentales,  evitando

parafrasear el texto y utilizando una expresión personal.
CL Aplica correctamente los signos de puntuación y las reglas de acentuación y ortográficas.
CL Reproduce textos dictados con corrección.

CL-AA Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas y elaborar esquemas, guiones y mapas conceptuales.
AA-D Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, Internet...) en el proceso de la escritura.
D-AA Elabora y presenta cuestionarios, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y descripciones de forma clara y visual, apoyándose en las nuevas

tecnologías.
CL-IEE Presenta trabajos e informes de modo ordenado y claro, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillos, recogiendo

información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.
AA Elabora trabajos e informes de modo ordenado y claro, siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y organización de la

información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
SC-CL Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal, creativa y con sensibilidad.

CL Expresa por escrito opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.
CL-IEE Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su

extensión, el tratamiento autor-lector, la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que
se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto.

CL-SC Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.
CL-D Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información.
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D Utiliza Internet y las TIC (reproductor de vídeo, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de
audio) como recursos para la realización de tareas diversas tales como escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficos, etc.

CL Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar, sustituir y expresar características del nombre;
expresar acciones o estados; enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.

CL Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no personales de los modos indicativo y
subjuntivo de todos los verbos.

CL Diferencia familias de palabras.
CL Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas,

siglas y abreviaturas.
CL Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos, y es capaz de crear palabras derivadas.
CL Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.
CL Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis, sinónimos y conectores).
CL Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, y diferencia sujeto y predicado.
CL Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).
CL Selecciona la acepción correcta, según el contexto, de entre las varias que le ofrece el diccionario.
CL Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.
CL Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de

producciones.
CL Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita.
CL Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.
CL Usa con corrección los signos de puntuación.
CL Aplica las reglas de uso de la tilde.
CL Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.
D Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje.

CL-CEC Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.
SC Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socioculturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales de

España.
CL Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos, considerándolos como medio de aprendizaje.

CL-CEC Realiza lecturas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
CL Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos literarios.
CL Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
CL Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.
CL Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados, utilizando recursos léxicos,

sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.
CL Realiza dramatizaciones, individualmente y en grupo, de textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia.
CL Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, como cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas.
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6. MÍNIMOS ESIXIBLES RELACIONADOS COS ESTÁNDARES DE  APRENDIZAXE

BLOQUE 

1 

COMUNIC
ACIÓN
ORAL.

FALAR E
ESCOITAR

1. Producir e presentar textos orais adecuados a diferentes situacións de comunicación dirixidas ou espontáneas, utilizando a linguaxe oral
como unha forma de comunicación e expresión persoal.      

2. Utilizar a linguaxe oral para comunicarse, sendo quen  de escoitar e recoller datos, expresando oralmente a súa opinión persoal, de acordo a
súa idade (quenda de palabra, pedir permiso, disculpas, peticións, suxerencias...).      

3. Recoñece la información verbal e a non verbal dos discursos orais, localizando o máis importante da información. Comprender e producir
textos orais sinxelos segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, informativos, instrutivos e argumentativos.      

4. Utilizar un vocabulario preciso e adecuado ás diferentes formas textuales.      
5. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e as secundarias  deducindo o significado das palabras.      
6. Memorizar e reproducir contos, historias, textos breves e sinxelos cercanos aos seus gustos e intereses, representando pequenas obras de

teatro, axudándose dos recursos expresivos adecuados.      
7. Saber valorar a utilidade de expresarse con corrección e soltura na vida social e escolar.      
8. Comentar con capacidade crítica o contido, a linguaxe e a finalidade de textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación.      
9. Expresar  oralmente  con  pronunciación,  entoación,  ritmo  e  volume  adecuados  distintos  tipos  de  mensaxes,  en  diferentes  situacións  e

finalidades comunicativas. 

BLOQUE 

2

 COMUNIC
ACIÓN

ESCRITA.
LER 

1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada.      
2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía

correcta.      
3. Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e a comprensión.      
4. Resumir un texto lido reflexando a estrutura e destacando as ideas principais e as secundarias.      
5. Utilizar estratexias para a comprensión de textos de diversa índole.      
6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos.      
7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoller información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais.      
8. Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos lidos.      
9. Utilizar as TIC de xeito  eficiente e responsable para a búsqueda e o tratamento da información.      
10. Levar a cabo o plan lector que dea resposta a unha planificación sistemática de mellora da eficacia lectora e fomente ó gusto pola lectura. 

BLOQUE 

3 

 COMUNIC
ACIÓN

ESCRITA.
ESCRIBIR 

1. Utilizar a lingua, de xeito oral e escrito, para formular e responder a preguntas, narrar historias e expresar sentimentos, experiencias e
opinións.      

2. Producir textos con intencións comunicativas con coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas, coidando a
caligrafía, a orden e a presentación.      

3. Aplicar tódalas fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de distinta índole:  planificación,  textualización,  revisión e
reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos con
claridade, precisión e corrección, revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e as alleas.      

4. Utilizar o dicionario como recurso para resolver dúbidas sobre a lingua, o uso ou a ortografía das palabras.      
5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas da área.      
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6. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando cauces que desenvolvan a sensibilidade, a creatividade a a estética.      
7. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico que impida discriminacións e prexuicios.      
8. Levar a cabo o plan de escritura que dea resposta a unha planificación sistemática de mellora da eficacia escritora e fomente a creatividade.
9. Utilizar as TIC de xeito eficiente e responsable para presentar ás súas producións. 

BLOQUE 

4 

 COÑECE
MENTO

DA
LINGUA 

1.  Identificar os compoñentes básicos de calqueira situación comunicativa.      
2. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a composición e revisión

progresivamente autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a explicación dos diversos usos
da lingua.      

3. Manexar con precisión os dicionarios da lingua española e recoñecer as abreviaturas utilizadas, seleccionando, entre as diferentes acepcións
dunha palabra, a máis apropiada para o seu uso.      

4. Utilizar con corrección as normas que regulan a ortografía nos textos escritos axustando progresivamente a súa produción en situacións reais
de comunicación escrita ás convencións establecidas.      

5. Comprender, explicar e valorar as relacións semánticas que se establecen entre as palabras.      
6. Recoñecer  no  substantivo a palabra nuclear do grupo nominal identificando tódalas palabras que o integran.      
7. Entender o concepto de texto partindo da lectura de textos de diversa índole que se axusten a obxectivos comunicativos diversos e próximos

á realidade.      
8. Identificar e explicar o papel que desempeñan algúns conectores textuais no texto.      
9. Recoñecer a realidade plurilingüe de España valorándoa como unha riqueza do noso patrimonio histórico e cultural. 

BLOQUE 

5 

 EDUCACI
ÓN

LITERARIA

1. Apreciar o valor dos textos literarios e utilizar a lectura como fonte de disfrute e información e considerala como un medio de aprendizaxe e
enriquecemento persoal de máxima importancia.      

2. Integrala  lectura expresiva,  a  comprensión e  a  a  interpretación  de textos  literarios  narrativos,  líricos  e  dramáticos na práctica  escolar,
recoñecendo  e  manexando  algúns  recursos  da  linguaxe  literario  (personificacións  y  xogos  de  palabras)  e  diferenciando  as  principais
convencións formais dos xéneros.     

3.  Utilizar as bibliotecas de aula e de centro para obter información e gozar da lectura de obras literarias apropiadas.      
4. Elaborar contos e poemas sinxelos, seguindo patróns característicos, empregando de forma coherente a lingua escrita e a imaxe.      
5. Identificar e correxir, en textos orais e escritos, os rasgos e as expresións que manifesten discriminación social, cultural, étnica e de xénero.
6. Participar con interese en dramatizacións de textos literarios e adaptados á  idade e de producións propias ou dos compañeiros, utilizando

adecuadamente os recursos básicos dos intercambios orais e da técnica teatral. 
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