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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 SEXTO A:

Datos rexistrados só a nivel interno.

Contextualización do grupo de SEXTO 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. 

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. 

3. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA SEXTO CURSO DE PRIMARIA.

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

•  Ler  e  comprender  textos  de  tipoloxía  diversa  (narrativos,  informativos,  instrutivos,
teatrais,  audiovisuais,  científicos,  xornalísticos,  literarios  de  diferentes  xéneros...),  e
desenvolver hábitos de lectura como instrumento para mellorar a eficacia lectora, parar
adquirir coñecemento e por lecer. (Comunicación lingüística).

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

• Utilizar de maneira dirixida as TIC, valorándoas como fonte de información, 
comunicación e aprendizaxe. (Dixital)

•  Obter información e opinións dos medios de comunicación social e das TIC e sabelas
interpretar e valorar. (Conciencia e expresións culturais, Competencia dixital).



• Comprender e interpretar informacións de facturas, informes, instrucións, traxectos e 
planos, guías turísticas, webs especializadas, mapas lingüísticos, gráficos, 
experimentos…, e efectuar os razoamentos numéricos e xeométricos necesarios 
valorando a súa utilidade e aplicación na sociedade. (Competencia matemática)

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para escribir
distintos tipos de textos, segundo a finalidade, e para falar de forma adecuada, coherente
e  correcta,  aplicando  as  regras  ortográficas  e  gramaticais,  coidando  a  orde  e  a
presentación e  sabendo  razoar  e  explicar  os  procesos  seguidos.  (Comunicación
lingüística, Aprender a aprender)

•  Aproximarse  e  comprender  obras  literarias  de  distintos  xéneros,  así  como  as
convencións específicas da linguaxe literaria.  (Comunicación lingüística,  Competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía).

• Elaborar composicións creativas (carteis, audiovisuais…) explorando as técnicas e os 
recursos das varias linguaxes artísticas para comunicar mensaxes. (Conciencia e 
expresións culturais)

• Participar en situacións comunicativas expresando as súas ideas e emocións, 
practicando a participación activa, para favorecer os espazos de interacción e de 
crecemento, identificando e valorando diferentes puntos de vista dunha realidade para 
actuar de forma positiva e aberta. (Sociais e cívicas)

•  Valorar  a  realidade plurilingüe de España e do mundo como mostra  de riqueza do
patrimonio histórico e cultural. (Conciencia e expresións culturais, Competencias sociais e
cívicas)

• Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de
Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes
á  cultura  e  á  sociedade  galegas.  (Conciencia  e  expresións  culturais,  Competencias
sociais e cívicas)

•  Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas para formar un pensamento
crítico que impida discriminacións e prexuízos. (Competencias sociais e cívicas)

• Desenvolver capacidades emprendedoras ante un problema, poñendo en práctica as 
propias reflexións e as dos outros como fonte de dinamización social e como medio para 
compartir puntos de vista, ideas e esforzos. (Sentido de iniciativa e espírito emprendedor)

• Xestionar as propias capacidades e coñecementos como base para a propia formación. 
(Aprender a aprender)

•  Reflexionar  sobre a  propia  aprendizaxe co  obxectivo de tomar conciencia  das súas
capacidades valorando propostas de mellora. (Aprender a aprender)



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)

L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

A filla do ladrón de 
bicicletas, Teresa 
González Costa, Xerais
2010.

B2.1. Comprender, buscar, localizar 
e seleccionar información explícita 
en textos escritos de soportes 
variados (webs infantís, libros, 
carteis) e realizar inferencias 
determinando intencións e dobres 
sentidos.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, 
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres CCL

Páx. 6



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

sentidos en textos. CAA

CSIEE

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar 
e resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para 
mellorar a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión 
integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando 
cando é preciso) con fluidez e 
precisión, atendendo á dicción, 
entoación, intensidade de voz, ritmo 
e velocidade, adecuados ás diversas
situacións funcionais da lectura en 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar CCL

Páxina 7



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

voz alta (ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a coñecer un
texto descoñecido, ler para compartir
información que se acaba de 
localizar) facendo participar a 
audiencia da súa interpretación.

escoitando, obter nova información... CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos 
do seu interese, así como ser quen 
de expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

O dicionario. O 
alfabeto, letras e 
palabras. A entrada ou 
lema, acepcións e 
significados

B2.1. Comprender, buscar, localizar 
e seleccionar información explícita 
en textos escritos de soportes 
variados (webs infantís, libros, 
carteis) e iniciar a realización de 
inferencias para determinar 
intencións e dobres sentidos 
bastante evidentes.

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para tratar a información 
nun texto.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. CCL

CAA

Páx. 8



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

CD

CSIEE

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 
do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.

CCL

CAA

CD

A literatura. Textos 
literarios e non 
literarios.

B5.1 Escoitar, memorizar, reproducir 
e valorar textos procedentes da 
literatura popular galega e da 
literatura galega en xeral.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 
cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura galega en xeral.

CCL

CAA

CCEC

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

CCL

CCEC

A comunicación. B1.9. Reforzar a eficacia 
comunicativa das súas mensaxes 
orais coa utilización de elementos 
propios da linguaxe non verbal.

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: acenos, miradas, postura corporal... 
para reforzar o sentido das súas producións orais.

CCL

CCEC

CSC

CAA

B4.8. Coñecer as características 
relevantes da lingua galega e 
identificar e valorar esta lingua 
dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa.

LGB4.8.1. Identifica as características relevantes (históricas, socioculturais..) da
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa.

CCL

CSC

CCEC

B4.9. Establecer relacións entre as 
diversas linguas que utiliza ou está a 
aprender o alumnado para 
reflexionar sobre como mellorar os 
seus procesos comunicativos na 
lingua galega.

LGB4.9.1. Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que está a 
aprender.

CCL

CCEC

LGB4.9.2 Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, 
ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está
a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe.

CCL

CCEC

CAA

Páxina 9



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

CSIEE

A sílaba. Sílabas átonas
e tónicas. Son e 
fonema

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística 
e gramatical básica, implcita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua.

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a 
sílaba tónica das átonas.

CCL

CAA

Expresión oral. Quen é 
quen? Describe un 
compañeiro.

Expresión escrita. 
Escribe a biografía dun 
autor.

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, 
interpretando as intencións explícitas
así como as intencións, opinións e 
valores non explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os 
documentos audiovisuais dos medios
de comunicación como instrumento 
de aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía 
e os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

CCL

CAA

CSC

Páx. 10



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

LGB1.4.2. Sigue unha exposición

da clase e extrae as ideas máis destacadas.

CSEIEE

CCL

CAA

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates.

LGB1.4.5. Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e 
axusta a este a súa produción.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de 
escoita activa, respectando as 
opinións dos e das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de fala
orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC

B1.6. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que se
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para 
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora. 

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

Páxina 11



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.7. Amosar interese por 
expresarse en público 
coherentemente, sen contradicións, 
sen repeticións innecesarias e 
usando nexos adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin 
repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos adecuados. CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada 
contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitada e propia da lingua galega.

CCL

CCEC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Páx. 12



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B1.14. Identificar a lingua galega con
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e 
revisión do texto.

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.2. Producir textos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, 
describir, resumir, explicar e expoñer 
opinións, emocións e informacións 
relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos 
dos medios de comunicación

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos
ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de cada xénero.

CCL

CAA

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado. CCL

CSC

CCEC

LGB3.2.5. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal ou CCL
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

familiar ou dos medios de comunicación. CSC

CAA

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte
e valorar a lingua escrita como medio
de comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL

CD

CAA

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSC

Páx. 14



UNIDADE 2

TEMPORALIZACIÓN

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

L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Ramón Cabanillas, 
Escolma poética, 
Faktoría K de Libros, 
2009.

B2.1. Comprender, buscar, localizar e
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e 
realizar inferencias determinando 
intencións e dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL

CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar 
e resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para 
mellorar a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión
integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando 
cando é preciso) con fluidez e 
precisión, atendendo á dicción, 
entoación, intensidade de voz, ritmo 
e velocidade, adecuados ás diversas 
situacións funcionais da lectura en 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar CCL
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voz alta (ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a coñecer un
texto descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de 
localizar) facendo participar a 
audiencia da súa interpretación.

escoitando, obter nova información... CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos 
escritos en diferentes variedades da 
lingua galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CCEC

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Sinónimos e antónimos.  B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 
do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.

CCL

CAA

CD

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras CCL
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polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas. CAA

A prosa e o verso. Os 
xéneros literarios

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas 
recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as características principais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro.

CCL

CCEC

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. CCL

LGB5.3.4. Identifica os temas recorrentes na literatura. CCL

CCEC

B5.4. Recrear e compoñer poemas e 
relatos sinxelos a partir de modelos 
dados.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, 
para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas.

CCL

CCEC

CSC

O substantivo. Clases 
de substantivos: o 
xénero e o número.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística 
e gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos,
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

•   CCL

CAA

Regras xerais de 
acentuación. Casos 
especiais.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse
a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse 
a elas.

CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. Recitar 
poesía

Expresión escrita. 
Pintar versos. Compor 
poesía.

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, 
interpretando as intencións explícitas 
así como as intencións, opinións e 
valores non explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC
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B1.2. Valorar e utilizar os 
documentos audiovisuais dos medios
de comunicación como instrumento 
de aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.2. Recoñece a retranca como un trazo característico da lingua galega. CCL

CCEC

CSC

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o
dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de 
escoita activa, respectando as 
opinións dos e das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC

B1.6. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios CCL
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orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para 
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.7. Amosar interese por expresarse
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin
repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos adecuados. CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada 
contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitada e propia da lingua galega.

CCL

CCEC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL
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discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC
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LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.4. Elaborar textos breves con 
creatividade.

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos 
e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: 
carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas...

CCL

CAA

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. CCL

CSC

CCEC

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe. CCL

CSC

CAA

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte
e valorar a lingua escrita como medio
de comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL

CD

CAA

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSC
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TEMPORALIZACIÓN

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

L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Xoán Neira, Farrapos 
de nube, Baía Edicións,
2007.

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e 
realizar inferencias determinando 
intencións e dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, 
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

 

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA
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LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL

CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión
integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando
é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL
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intensidade de voz, ritmo e 
velocidade, adecuados ás diversas 
situacións funcionais da lectura en 
voz alta (ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a coñecer un 
texto descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de 
localizar) facendo participar a 
audiencia da súa interpretación.

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos 
escritos en diferentes variedades da 
lingua galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CCEC

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Palabras polisémicas  B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 
do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras 
polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.

CCL

CAA

Páxina 25



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

conforman a lingua.

Poesía I. Métrica, 
medidas de versos. 
Tipos de versos.

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir 
e valorar textos procedentes da 
literatura popular galega e da 
literatura galega en xeral.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 
cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura galega en xeral.

CCL

CAA

CCEC

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

CCL

CCEC

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro.

CCL

CCEC

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. CCL

LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos recorrentes na literatura. CCL

CCEC

B5.4. Recrear e compoñer poemas e 
relatos a partir de modelos dados.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, 
para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas.

CCL

CCEC

CSC

Os determinantes. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

Acentuación en hiatos e
ditongos.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse 
a elas.

CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. B1.1. Comprender textos orais LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, CCL
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Investiga a escena do 
crime.

Expresión escrita. 
Facer unha enquisa.

diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, 
interpretando as intencións explícitas 
así como as intencións, opinións e 
valores non explícitos.

procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo. CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o
dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita
activa, respectando as opinións dos e
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC
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B1.6. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para 
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.7. Amosar interese por expresarse
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin
repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos adecuados. CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada 
contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitada e propia da lingua galega.

CCL

CCEC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación CCL
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adecuada a cada acto comunicativo. CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL
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LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.2. Producir textos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, 
describir, resumir, explicar e expoñer 
opinións, emocións e informacións 
relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos 
dos medios de comunicación.

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de 
cada xénero.

CCL

CAA

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado. CCL

CSC

CCEC

LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida 
persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.

CCL

CSC

CAA

B3.3. Elaborar textos do ámbito 
académico para obter, organizar e 
comunicar información.

LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e 
comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes.  

CCL

CAA

CSIEE

B3.5. Usar de maneira autónoma as 
TIC para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de
presentacións.

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o 
dicionario.

CCL

CAA

CSIEE

B3.7. Coidar a presentación dos LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL

Páx. 30



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

traballos escritos en calquera soporte 
e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación.

CD

CAA

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSC

UNIDADE 4

TEMPORALIZACIÓN

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

L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Isabel Freire, Aos Reis
Magos non lles gustan 
os caramelos de 
menta, Galaxia, 2014

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e 
realizar inferencias determinando 
intencións e dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, 
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

CCL

CAA
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 CSIEE

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL

CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar 
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE
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LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión
integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando 
é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e 
velocidade, adecuados ás diversas 
situacións funcionais da lectura en voz
alta (ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a coñecer un 
texto descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de localizar)
facendo participar a audiencia da súa 
interpretación.

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

Páxina 33



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos 
escritos en diferentes variedades da 
lingua galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CCEC

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Palabras homónimas   B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 
do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras 
polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.

CCL

CAA

Poesía II. A rima, a 
estrofa e o poema. A 
repetición e a 
aliteración

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir 
e valorar textos procedentes da 
literatura popular galega e da literatura
galega en xeral.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 
cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura galega en xeral.

CCL

CAA

CCEC

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

CCL

CCEC

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro.  

CCL

CCEC

B5.4. Recrear e compoñer poemas e 
relatos a partir de modelos dados.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, 
para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas.

CCL

CCEC

CSC

O adxectivo. Os graos 
do adxectivo

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 

CCL

CAA
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comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

conxunción e interxección.

Acentuación diacrítica. B4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse 
a elas.

CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. 
Xogamos? Explica un 
xogo!

Expresión escrita. 
Escribir un correo 
electrónico.

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 
explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. CCL

CAA
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ámbito académico. LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o
dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC

B1.6. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para 
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA
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CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, CCL
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morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista. CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.2. Producir textos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, 
describir, resumir, explicar e expoñer 
opinións, emocións e informacións 
relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos
medios de comunicación.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas,
normas, programas...

CCL

CAA

CD

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de 
cada xénero.

CCL

CAA

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado. CCL

CSC

CCEC

LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida 
persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.

CCL

CSC

CAA

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte 
e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL        CD

CAA

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL     CSC

Páx. 38



UNIDADE 5

TEMPORALIZACIÓN

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

L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Ledicia Costas, 
Escarlatina, a cociñeira
defunta, Xerais, 2014.

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e realizar
inferencias determinando intencións e 
dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL
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CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar 
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 
problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando 
é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e velocidade,
adecuados ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz alta (ler 
para que alguén goce escoitando, ler 
para dar a coñecer un texto 
descoñecido, ler para compartir 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados.

CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

Páx. 40



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

información que se acaba de localizar) 
facendo participar a audiencia da súa 
interpretación.

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos
en diferentes variedades da lingua 
galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CCEC

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Palabras primitivas e 
derivadas.

 B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do
uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas.

CCL

CSC

CCEC

Poesía III. Tipos de 
poemas. Figuras 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e
valorar textos procedentes da literatura
popular galega e da literatura galega 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 
cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura galega en xeral.

CCL

CAA

CCEC
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retóricas. en xeral.

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro.  

CCL

CCEC

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 
metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras.

CCL

CCEC

B5.4. Recrear e compoñer poemas e 
relatos a partir de modelos dados.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, 
para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas.

CCL

CCEC

CSC

Os pronomes persoais. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

B4.3. Utilizar correctamente as regras 
de puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e 
escritas.

LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome 
átono.

CCL

CSC

CCEC

Signos de puntuación. B4.3. Utilizar correctamente as regras 
de puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e 
escritas.

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.  CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. 
Recomenda e conta 
unha peli ou un libro.

Expresión escrita. 

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando 
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, CCL
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Entrevista unha 
persoa.

explícitos. distinguindo a información da opinión. CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 
destacadas.

CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

LGB1.4.5 Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e 
axusta a este a súa produción.

CCL

CSC

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC

B1.6. Participar nas diversas LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL
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situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo,
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.8. Elaborar textos propios 
dos medios de comunicación.

LGB1.8.1. Elabora textos propios dos medios de comunicación. CCL

CD

CAA

CSIEE

CSC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL
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discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando 
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 
explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2.Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSIEE

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD
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CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 
destacadas.

CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso.

CCL

CSIEE

CAA

LGB1.4.5 Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e 
axusta a este a súa produción.

CCL

CSIEE

CAA

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1 Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto

LGB3.1.3.Respecta as regras de puntuación do texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Escribe e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA
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CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.2. Crear textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que permitan narrar,
describir, resumir, explicar e expoñer 
opinións, emocións e informacións 
relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos 
medios de comunicación.

LGB3.2.2. Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos medios de 
comunicación, imitando modelos.

CCL

CSC

CCEC

CAA

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de 
cada xénero.

CCL

CAA

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos usando o rexistro 
adecuado.

CCL        CSC

CCEC

LGB3.2.5. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal ou 
familiar ou dos medios de comunicación.

CCL        CSC

CAA

B3.3. Elaborar textos do ámbito 
académico para obter, organizar e 
comunicar información.

LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e 
comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes...

CCL        CAA

CSIEE

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte 
e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL       CD

CAA

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSC
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Xulio Verne, 20.000 
leguas baixo dos mares,
Baía Edicións, 2010

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e realizar
inferencias determinando intencións e 
dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres
sentidos en textos.

CCL

CAA

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL
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CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar 
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 
problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando 
é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e velocidade,
adecuados ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz alta (ler 
para que alguén goce escoitando, ler 
para dar a coñecer un texto 
descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de localizar)
facendo participar a audiencia da súa 
interpretación.

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados.

CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL
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CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos
en diferentes variedades da lingua 
galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CSC

CAA

CSIEE

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Palabras simples 
compostas.

 B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do
uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas.

CCL

CSC

CCEC

O comentario literario. A 
metáfora e a 
comparación.

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro.  

CCL

CCEC
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LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos recorrentes na literatura. CCL

CCEC

B5.6. Valorar a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento 
e como recurso de gozo persoal.

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

CCL

O adverbio e as 
preposicións.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

B4.4. Recoñecer e empregar 
axeitadamente os conectores, así 
como outros elementos de cohesión.

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade, contradición, condición...

CCL

CAA

As contraccións B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.apreciando o seu 
valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. Contar B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 

CCL
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experiencias

Expresión escrita. Pintar
versos II. Compor un 
poema sobre o que 
queiras.

televisión ou da internet, interpretando 
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 
explícitos.

elaborando un resumo. CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 
destacadas.

CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC
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B1.6. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo,
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.7. Amosar interese por expresarse 
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións 
nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados.

CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a 
cada contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitada e propia da lingua galega.

CCL

CCEC

B1.11. Interesarse por amosar unha LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación CCL
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pronuncia e entoación adecuadas. adecuada a cada acto comunicativo.

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas
coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 

CCL

CSIEE
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do texto. esquemas, guións ou mapas conceptuais. CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.4. Elaborar textos breves con 
creatividade.

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, 
sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos 
e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, 
cancións, anécdotas...

CCL

CAA

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. CCL

CSC

CCEC

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe. CCL

CSC

CAA
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B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte 
e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación.

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSC

UNIDADE 7

TEMPORALIZACIÓN

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

L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 7

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Concha Blanco, Quero que 
veñan meus pais!, Edicións 
Embora, 2013.

B2.1. Comprender, buscar, localizar e
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e 
realizar inferencias determinando 
intencións e dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e 
dobres sentidos en textos.

CCL

CAA
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LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos 
de cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario 
que atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL

CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para 
mellorar a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 

CCL
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problemas. CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando 
cando é preciso) con fluidez e 
precisión, atendendo á dicción, 
entoación, intensidade de voz, ritmo e
velocidade, adecuados ás diversas 
situacións funcionais da lectura en 
voz alta (ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a coñecer un 
texto descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de 
localizar) facendo participar a 
audiencia da súa interpretación.

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados.

CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos 
do seu interese.

CCL

B2.12. Analizar textos sinxelos 
escritos en diferentes variedades da 
lingua galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, 
bastante evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CSC

CAA

CSIEE
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LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Familia de palabras. O 
campo semántico.

 B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 
do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.

CCL

CAA

CD

Narración I. As narracións 
populares e as narracións 
literarias. O conto e o relato
curto.

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 
metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras

CCL

CCEC

CAA

LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos recorrentes na literatura. CCL

CCEC

B5.6. Valorar a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento 
e como recurso de gozo persoal.

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

CCL

O verbo B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística 
e gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos,
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función 
na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, 
preposición, conxunción e interxección.

CCL

CAA

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non
persoais dos verbos.

CCL

CAA
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LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e
número e recoñece os complementos do nome.

CCL

CAA

Palabras con b e v LGB4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. Locutar un 
anuncio

Expresión escrita. Facer 
publicidade dun oficio

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, 
interpretando as intencións explícitas 
así como as intencións, opinións e 
valores non explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, 
identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 
destacadas.

CCL

CAA
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ámbito académico. LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), 
utilizando o dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita
activa, respectando as opinións dos e
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos 
de fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC

B1.6. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos 
intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua 
galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, 
para reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa 
persoa interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA
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B1.7. Amosar interese por expresarse
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións
nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa 
idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados.

CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a 
cada contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada e propia da lingua galega.

CCL

CCEC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 
entoación adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC
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B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional 
oral: sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de 
comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante 
notas, esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

Páxina 63



L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 7

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

CSIEE

B3.2. Producir textos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, 
describir, resumir, explicar e expoñer 
opinións, emocións e informacións 
relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos 
dos medios de comunicación.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas, programas...

CCL

CAA

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de 
cada xénero.

CCL

CAA

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro 
adecuado.

CCL

CSC

CCEC

B3.3. Elaborar textos do ámbito 
académico para obter, organizar e 
comunicar información.

LGB3.3.1. Elabora textos escritos propios do ámbito académico 
(cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para  obter, organizar 
e comunicar información.

CCL

CAA

CSIEE

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte
e valorar a lingua escrita como medio
de comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera 
soporte.

CCL

CD

CAA

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSC
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2011.

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e realizar
inferencias determinando intencións e 
dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto 
sinxelo, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres
sentidos en textos.

CCL

CAA

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA
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LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL

CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar 
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 
problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando 
é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL
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intensidade de voz, ritmo e velocidade,
adecuados ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz alta (ler 
para que alguén goce escoitando, ler 
para dar a coñecer un texto 
descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de localizar) 
facendo participar a audiencia da súa 
interpretación.

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados.

CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos
en diferentes variedades da lingua 
galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CSC

CAA

CSIEE
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LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Lexemas e morfemas: 
prefixos e sufixos

 B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do 
uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas.

CCL

CAA

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 
persoais dos verbos.

CCL

CAA

O verbo: o tempo e o 
modo

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 
persoais dos verbos.

CCL

CAA

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e 
número e recoñece os complementos do nome.

CCL

CAA
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Narración II. Elementos 
da narración. A novela

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 
metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras

CCL

CCEC

CAA

LGB5.3.4. Identifica os temas e tópicos recorrentes na literatura. CCL

CCEC

Palabras con h. 
Palabras 
con cc, ct, c, z e qu

LGB4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. Explicar
acordo e desacordo.

Expresión escrita. O 
cartel informativo

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando 
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 
explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE
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B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 
destacadas.

CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC

B1.6. Participar nas diversas situacións
de intercambio oral que se producen 
na aula amosando valoración e 
respecto polas normas que rexen a 
interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo,
entoación e volume.

CCL

CSC
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CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.7. Amosar interese por expresarse 
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións 
nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados.

CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a 
cada contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitada e propia da lingua galega.

CCL

CCEC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un CCL
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símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas
coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA

CSIEE
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LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.2. Producir textos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, describir,
resumir, explicar e expoñer opinións, 
emocións e informacións relacionadas 
con situacións cotiás e aqueles que 
sexan característicos dos medios de 
comunicación.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas, programas...

CCL

CAA

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de 
cada xénero.

CCL

CAA

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro 
adecuado.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.2.5. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal ou 
familiar ou dos medios de comunicación.

CCL

CSC

CA

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte e
valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL

CD

CAA

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSC
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TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre: 9 sesións (3 últimas semanas de marzo)

L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 9

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Agustín Fernández Paz,
O segredo da Illa 
Negra, Xerais 2015.

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e realizar 
inferencias determinando intencións e 
dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos.

CCL

CAA

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL

CAA
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CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar 
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 
problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando 
é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e velocidade, 
adecuados ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz alta (ler 
para que alguén goce escoitando, ler 
para dar a coñecer un texto 
descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de localizar) 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados.

CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC
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facendo participar a audiencia da súa 
interpretación.

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos 
en diferentes variedades da lingua 
galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CSC

CAA

CSIEE

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC
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Campo semántico  B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do 
uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas.

CCL

CAA

Narración III. As partes 
da narración. A lenda , a
fábula e o mito

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e 
valorar textos procedentes da literatura 
popular galega e da literatura galega en
xeral.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 
cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura galega en xeral.

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

CCL

CAA

CCEC

CCL

CCEC

B5.7. Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante as diferenzas persoais, 
sociais e culturais.

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos 
da cultura galega, amosando interese e respecto.

CCL

CCEC

O verbo.  Os tempos 
verbais. Verbos 
regulares e irregulares.

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 
metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras

CCL

CCEC

CAA

LGB5.3.4. Identifica os temas e tópicos recorrentes na literatura. CCL

CCEC

Palabras con x e s LGB4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

CCL

CSC

CCEC
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Expresión oral. Contar 
unha lenda

Expresión escrita. Facer
unha recensión

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando 
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 
explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL
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CSC

B1.6. Participar nas diversas situacións 
de intercambio oral que se producen na
aula amosando valoración e respecto 
polas normas que rexen a interacción 
oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.7. Amosar interese por expresarse 
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións 
nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados.

CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a 
cada contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación CCL
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axeitada e propia da lingua galega.

CCEC

B2.9. Ter interese por ter
unha biblioteca propia, física
ou virtual.

LGB2.9.1. Amosa interese

pola conservación e organización dos seus libros físicos e/ou virtuais.

CCL

CAA

CSC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC
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LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas
coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.4. Elaborar textos breves con 
creatividade.

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, 
sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos 
e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, 
cancións, anécdotas...

CCL

CAA
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LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. CCL

CSC

CCEC

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe. CCL

CSC

CAA

CCL

CD

 CAA

 CSIEE

B3.5. Usar de maneira autónoma as 
TIC para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de 
presentacións.

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o 
dicionario.

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. CCL

CD

 CAA

 CSIEE

LGB3.5.3 Utiliza correctores de textos. CCL

CD

 CAA

 CSIEE

LGB3.5.4 Utiliza as TIC para realizar presentacións CCL

CD

CSIEE

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte e
valorar a lingua escrita como medio de 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL

CSC
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comunicación.

B4.6. Transformar un texto narrativo de 
estilo directo noutro de estilo indirecto e
viceversa.

B5.7. Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante as diferenzas persoais, 
sociais e culturais.

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

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

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos 
da cultura galega, amosando interese

e respecto.

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de 
relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.

CCL

CSIEE

CSC

CCL

CAA

CCL

CCEC

CCL

CCEC
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TEMPORALIZACIÓN

2º e 3º Trimestre: 9 sesións (primeira, terceira e cuarta semana de abril)

L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 10

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Agustín Fernández Paz, O 
segredo da Illa Negra, 
Xerais 2015.

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e 
realizar inferencias determinando 
intencións e dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e 
dobres sentidos en textos.

CCL

CAA

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos 
de cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario 
que atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL

CAA
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CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 
problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando
é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e 
velocidade, adecuados ás diversas 
situacións funcionais da lectura en 
voz alta (ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a coñecer un 
texto descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados.

CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC
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localizar) facendo participar a 
audiencia da súa interpretación.

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos 
do seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos 
escritos en diferentes variedades da 
lingua galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, 
bastante evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CCEC

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC

Formación do substantivo. 
O substantivo, definir un 
substantivo.

 B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 
do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas.

CCL

CAA
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B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función 
na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, 
preposición, conxunción e interxección.

CCL

 CAA

Comentario. Recursos 
literarios II. A 
personificación e a 
hipérbole.  

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes 
xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.

CCL

CCEC

B5.6. Valorar a literatura en calquera 
lingua como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento 
e como recurso de gozo persoal.

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

CCL

Texto, parágrafo e frase. 
Enunciado, frase e oración.
Tipos de frases

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función 
na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, 
preposición, conxunción e interxección.

CCL

CCEC

CAA

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 
persoais dos verbos.

CCL

CAA

CCL

CAA

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e 
número e recoñece os complementos do nome.
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Palabras con gu e gü LGB4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. 
Recomendar e suxerir

Expresión escrita. 
Caligramas

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 
explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar,
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 
destacadas.

CCL

CAA
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ámbito académico. LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), 
utilizando o dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC

B1.6. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en 
calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, 
para reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa 
persoa interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA
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B1.7. Amosar interese por expresarse 
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións 
nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa 
idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados.

CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a 
cada contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada e propia da lingua galega.

CCL

CCEC

B1.10. Amosar respecto e coopera-
ción nas situación de aprendizaxe en 
grupo.

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe 
activamente ao traballo en grupo.

CCL

CAA

CSIEE

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC
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B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral:
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante 
notas, esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA
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CSIEE

B3.4. Elaborar textos breves con 
creatividade.
B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

B3.6. Utilizar recursos gráficos
e paratextuais que faciliten
a comprensión dos textos e 
contribúan á súa ilustración creativa.

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, 
sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos
e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, 
cancións, anécdotas...

CCL

CAA

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza 
léxica.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante 
notas, esquemas, guións ou mapas conceptuais.

LGB3.6.1. Utiliza recursos

gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos 
de maneira creativa.

CCL

CSC

CAA

CCL

CSIEE

CAA

CCL

CD

CSIEE

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte 
e valorar a lingua escrita como medio 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL

CSC
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de comunicación. LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSIEE

CSC
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Roberto Vidal Bolaño. 
Obras completas. 
Volume IV. Edicións 
Positivas 2013..

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e realizar
inferencias determinando intencións e 
dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos.

CCL

CAA

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das CCL
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necesidades de cada momento. CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar 
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para tratar a información 
nun texto.

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a 
información nun texto.

CCL

CD

CAA

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías

 da información para organizar a información dun texto.

CCL

CD  

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 
problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA
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é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e velocidade, 
adecuados ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz alta (ler 
para que alguén goce escoitando, ler 
para dar a coñecer un texto 
descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de localizar) 
facendo participar a audiencia da súa 
interpretación.

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados.

CCL

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos 
en diferentes variedades da lingua 
galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CCEC

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza CCL
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lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora. CSC

CCEC

Formación do 
adxectivo. O adxectivo. 
Definir un adxectivo.

 B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do 
uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical bá- sica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

CCL

CAA

Teatro I. Texto e 
escena. As anotacións.  

B5.2. Ler textos e obras en galego da 
literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual, adaptadas á
idade e en diferentes soportes

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

CCL

 CCEC

CD

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

CCL

CCEC

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xé- neros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro.

CCL

CCEC

CD
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B5.5. Participar activamente en 
dramatizacións de textos literarios 
diversos

LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de textos literarios 
diversos.

CCL

A oración. Suxeito e 
predicado.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 
persoais dos verbos.

CCL

CAA

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e 
número e recoñece os complementos do nome

CCL

CAA

B4.3. Utilizar correctamente as regras 
de puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e 
escritas.

B4.4. Recoñecer e empregar 
axeitadamente os conectores, así 
como outros elementos de cohesión.

LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome 
átono.

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade, contradición, condición...

CCL

CSC

CCEC

CCL

CAA

Palabras con i e ll. LGB4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

CCL

CSC

CCEC
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Expresión oral. Locutar 
un anuncio de radio

Expresión escrita. 
Acrósticos

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando 
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 
explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión.

CCL

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 
destacadas.

CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL
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CSC

B1.6. Participar nas diversas situacións
de intercambio oral que se producen 
na aula amosando valoración e 
respecto polas normas que rexen a 
interacción oral.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo,
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas.

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.7. Amosar interese por expresarse 
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións 
nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados.

CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a 
cada contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación CCL
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axeitada e propia da lingua galega.

CCEC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas
coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC
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B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados.

CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.4. Elaborar textos breves con 
creatividade.

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, 
sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos 
e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, 
cancións, anécdotas...

CCL

CAA

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. CCL

CSC

CCEC

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe. CCL

CSC

CAA
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B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte e
valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL

CSC

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. CCL

CSIEE

CSC
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Carmen Blanco, A fuga,
Edicións Embora 2013.

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e realizar
inferencias determinando intencións e 
dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL

CD

CSC

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo).

CCL

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos. CCL

CAA

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

CCL

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL

CAA

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das CCL
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necesidades de cada momento. CAA

CSIEE

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. CCL

CAA

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL

CAA

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL

CAA

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar 
a lectura.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

CCL

CAA

CSIEE

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión
integral, cando é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para tratar a información 
nun texto.

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a 
información nun texto.

CCL

CD

CAA

B2.6. Realizar diferentes tipos de 
lectura.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

CCL

CSIEE

CAA

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando 
é preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e velocidade,

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. CCL

CAA

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. CCL

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. CCL
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adecuados ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz alta (ler 
para que alguén goce escoitando, ler 
para dar a coñecer un texto 
descoñecido, ler para compartir 
información que se acaba de localizar) 
facendo participar a audiencia da súa 
interpretación.

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información...

CCL

CAA

CSC

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. CCL

CSC

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

B2.11. Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 
seu interese.

CCL

LGB2.11.2. Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. CCL

CSC

CAA

CSIEE

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos
en diferentes variedades da lingua 
galega.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante 
evidentes, das variedades da lingua galega.

CCL

CCEC

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

CCL

CSC

CCEC
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Formación do verbo. O 
verbo. Definir un verbo.

 B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do
uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical bá- sica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

CD

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 
persoais dos verbos.

CCL

 CAA

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo e imperativo.

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e 
número e recoñece os complementos do nome.

CCL

CAA

CCL

CAA

Teatro II. Texto e 
escena. As anotacións. 

B5.2. Ler textos e obras en galego da 
literatura infantil, adaptacións de obras
clásicas e literatura actual, adaptadas 
á idade e en diferentes soportes

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

CCL

 CCEC

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

CCL

CCEC

B5.3. Analizar as características dos 
diferentes xé- neros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro.

LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos recorrentes na literatura.

CCL

CCEC

CD

CCL

 CCEC

 CD

B5.5. Participar activamente en 
dramatizacións de textos literarios 
diversos

LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de textos literarios 
diversos.

CCL

A análise sintáctica B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.

CCL

CAA

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 
persoais dos verbos.

CCL

CAA

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e 
número e recoñece os complementos do nome

CCL

CAA
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B4.3. Utilizar correctamente as regras 
de puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e 
escritas.

B4.4. Recoñecer e empregar 
axeitadamente os conectores, así 
como outros elementos de cohesión.

B4.5. Identificar o papel semántico do 
suxeito e transformar oracións activas 
en pasivas, e viceversa, para mellorar 
a comprensión e a produción de 
textos.

LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome 
átono.

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade, contradición, condición...

LGB4.5.1. Identifica, en oracións, o papel semántico do suxeito..

LGB4.5.2. Transforma oracións activas en pasiva, e viceversa.

CCL

CSC

CCEC

CCL

CAA

CCL 

CAA

CCL 

CAA

Palabras con za, zo, cio
e cia.

LGB4.2. Coñecer e aplicar, de forma 
xeral, as normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse 
a elas.

CCL

CSC

CCEC

Expresión oral. 
Representar

Expresión escrita. Carta
ao director

B1.1. Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando 
as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 
procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

CCL

CAA

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, CCL
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explícitos. distinguindo a información da opinión.

CSC

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de 
aprendizaxe.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

CSC

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións.

CCL

CD

CAA

CSIEE

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a 
primeira como un trazo característico 
da lingua galega.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos.

CCL

B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. CCL

CAA

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando 
o dicionario se é preciso.

CCL

CAA

CSIEE

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e 
das demais.

LGB1.5.1. Escoita atentamente intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper.

CCL

CSC

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. CCL

CSC

B1.6. Participar nas diversas LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. CCL
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situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.

CSC

CAA

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para 
reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 
interlocutora.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume.

CCL

CSC

CCEC

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas..

CCL

CSC

CCEC

CAA

B1.7. Amosar interese por expresarse 
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin
repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

CCL

CAA

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados.

CCL

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada
contexto.

CCL

CSC

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitada e propia da lingua galega.

CCL

CCEC

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.

CCL

CAA
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CCEC

CSIEE

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. CCL

CSC

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. CCL

CSC

B1.13. Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da 
lingua galega.

CCL

CCEC

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

CCL

CSC

CCEC

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

CCL

CCEC

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.

CCL

CCEC

CSC

B3.1. Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSIEE

CAA

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e CCL
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L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 12

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

cohesionando os enunciados. CAA

CSIEE

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

CCL

CSC

CCEC

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. CCL

CAA

CSIEE

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. CCL

CAA

CSIEE

B3.4. Elaborar textos breves con 
creatividade.

B3.1. Usar as estratexias de 

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos
e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: 
carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas...

CCL

CAA

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. CCL

CSC

CCEC

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas, guións ou mapas conceptuais.

CCL

CSC

CAA

CCL

CSIEE

CAA
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L. GALEGA E LITERATURA - 6º: UNIDADE 12

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

planificación, textualización e revisión 
do texto.

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte 
e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación.

B4.4. Recoñecer e empregar 
axeitadamente os conectores, así 
como outros elementos de cohesión.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. CCL

CSC

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

LGB4.4.2. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos: anáfora, 
deixe, elipse, sinónimos...

CCL

CSIEE

CSC

CCL
CAA 
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5. CRITERIOS E ESTÁNDARES COMÚNS PARA TODAS AS UNIDADES

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp, clave

Ligazóns e recursos de 
apoio. Widgets.

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e do 
centro, así como as virtuais, con auto-
nomía abonda, compren-dendo como 
se organiza e colaborando no seu coi-
da-do e mellora.

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter datos e informa-
cións, e colabora no seu coidado e mellora.

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con autonomía, para obter datos e infor-
macións, e colabora no seu coidado e na súa mellora.

CCL

CD

CSC

CCL

CAA

CSC

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais,para obter datos e informacións, con au-
tonomía.

CCL

CAA

CD

 Gramática. Esquemas 
e táboas.

B2.2. Interpretar e comprender a 
información procedente de gráficos, 
esquemas e ilustracións.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a informción de gráficos, esquemas, mapas 
conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acom-
paña.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCT
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6. MÍNIMOS EXISIBLES

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 capaz de escoitar e recoller datos, expresando oralmente a súa opinión 
persoal, de acordo á súa idade (quenda de palabra, pedir permiso, desculpas, peticións, suxestións...).

3. Recoñecer a información verbal e a non verbal dos discursos orais, localizando o máis importante da información.

4. Comprender e producir textos orais sinxelos segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, informativos, instrutivos e 
argumentativos.

5. Utilizar un vocabulario preciso e adecuado ás diferentes formas textuais.

6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e as secundarias e deducindo o significado das 
palabras.

7. Memorizar e reproducir contos, historias, textos breves e  sinxelos próximos aos seus gustos e  intereses, representando 
pequenas obras teatro, axudándose dos recursos  expresivos adecuados.

8. Saber valorar a utilidade de  expresarse con  corrección  e  soltura na  vida social e escolar.

9. Comentar con capacidade crítica o  contido, a  linguaxe e a finalidade de textos orais e audiovisuais dos medios comunicación.

10.Expresar oralmente con pronunciación, entoación, ritmo e volume adecuados distintos tipos de mensaxes, en diferentes 
situacións e finalidades comunicativas.

11. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, tratamento dos textos e realización de presentacións.
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12.Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación.

13.Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as de acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade
de cinguirse a elas.

14.Coñecer as características relevantes da lingua galega e identificar e valorar esta lingua dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa.

15.Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua galega, como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de gozo persoal.
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7. PERFIL COMPETENCIAL DE LINGUA E LITERATURA GALEGA

Competencias
clave

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE

CL Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, socioculturais...) 
da lingua galega.

CL/CSC Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa.

CL Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das 
variedades da lingua galega.

CL/CSC Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así 
como o estándar como variante unificadora.

CL Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender.
CL Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas, ortográficas e léxicas entre todas as 

linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe.
CL Utiliza a lingua oral en faladoiros e exposicións con distintas finalidades (académica 

guiada polo mestre/a, social e lúdica), e como forma de comunicación e de expresión 
persoal (sentimentos, emocións...) en distintos ámbitos.

CL Expón as ideas con claridade, coherencia e corrección, expresándose de forma 
espontánea ou utilizando modelos en situacións de comunicación dirixidas.

SC Presta atención ás intervencións dos compañeiros, amosando respecto e consideración 
polas ideas, os sentimentos e as emocións dos demais.

SC Emprgea as normas sociocomunicativas: espera de quendas, escoita activa, 
participación respectuosa, progresiva adecuación á intervención do interlocutor e certas 
normas de cortesía.

CL Recoñece e emprega conscientemente recursos lingüísticos (entoación, ton de voz, 
ritmo do discurso, vocabulario adecuado e estrutura do contido) e non lingüísticos 
(xestual, corporal, elementos visuais) para comunicarse nas interaccións orais.

CL Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas (articulación, ritmo, entoación) 
cando narra feitos ocorridos, experiencias persoais, historias, relatos, trama de libros ou 
películas, ou ben describe personaxes e lugares coñecidos. Expón temas concretos de 
interese ou de estudo, desenvolvendo algún dos seus aspectos.

CL Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, con orde e coherencia, achegando o
seu punto de vista.

CL Participa activamente nas situacións interactivas de comunicación na aula, contestando 
a preguntas e facendo comentarios relacionados co tema (faladoiros, presentacións e 
asembleas).

CL Participa de forma construtiva, incorporando achegas e construíndo un coñecemento 
común nas tarefas da aula.

CL Amosa unha actitude de escoita activa, centrando a súa atención na mensaxe emitida e 
interactuando co interlocutor.

CL Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual (noticias, avisos, 
anuncios, horarios, instrucións, normas...).

CL Comprende o significado de elementos básicos do texto necesarios para entender o 
sentido global (léxico, locucións).

CL Emprega nas súas expresións un vocabulario adecuado á súa idade, diferenciando as 
funcións da linguaxe.

AA Utiliza de forma habitual distintos recursos (dicionario, textos, Internet…) para ampliar o 
seu vocabulario.

CL Distingue polo contexto o significado e as correspondencias entre fonema e grafía 
(palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

CL Identifica o tema do texto.
CL Obtén as principais ideas dun texto.
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CL Resume un texto distinguindo as ideas principais e empeza a diferenciar as secundarias.
CL Recoñece textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, informativos e 

instrutivos.
CL Memoriza breves textos literarios ou non literarios próximos aos seus gustos e intereses,

utilizando a creatividade.
CL Usa con corrección e creatividade as distintas técnicas e estratexias de comunicación 

oral que estudou.
CL Actúa en resposta ás ordes ou instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas.
CL Responde de forma correcta a preguntas concernentes á comprensión literal, 

interpretativa e crítica do texto, atendendo a elementos explícitos e non-explícitos.
AA Utiliza a información para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe

individual ou colectiva.
CL Reproduce textos orais sinxelos e breves imitando modelos (narrativos, descritivos, 

argumentativos, expositivos, instrutivos, informativos e persuasivos).
CL Recorda algunhas ideas básicas dun texto escoitado e exprésaas oralmente 

respondendo a preguntas directas.
CL Organiza e comeza a planificar o discurso adecuándose á situación de comunicación e 

ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar), 
utilizando os recursos lingüísticos pertinentes.

CL Usa de forma efectiva a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activamente,
recolle datos pertinentes, participa en enquisas e entrevistas, e expresa oralmente con 
claridade o propio xuízo.

CL-AA Resume entrevistas, noticias e debates infantís procedentes da radio, da televisión, da 
prensa escrita ou de internet. Sitúase ante as propostas cun obxectivo claro de 
actuación (extraer información concreta, responder a dúbidas formuladas ou a intereses 
persoais) e utiliza despois a información obtida en posteriores actuacións.

IEE Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, axustándose á estrutura 
e á linguaxe propias do xénero e imitando modelos.

CL Realiza entrevistas dirixidas.
IEE Prepara reportaxes sobre temas de interese próximos, seguindo modelos.
CL Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e

entoación adecuada.
CL Descodifica con precisión e rapidez palabras propias da idade e aplica os signos de 

puntuación (por exemplo, punto, coma, signos de interrogación e exclamación etc.) para 
darlle sentido á lectura.

CL Entende a mensaxe, de maneira global, e identifica as ideas principais e secundarias 
dos textos lidos en voz alta ademais de identificar recursos como a retranca e a ironía.

CL/CEC Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo.

CL Amosa comprensión de diferentes tipos de textos non literarios (expositivos, narrativos, 
descritivos e argumentativos) e de textos da vida cotiá.

CL Le en silencio, coa velocidade adecuada, textos de diferente complexidade.
CL Realiza lecturas en silencio comprendendo os textos lidos (resume, extrae, entresaca, 

deduce, opina).
CL Identifica as partes da estrutura organizativa dos textos e capta o seu propósito.
CL Elabora resumos de textos lidos.
CL Aplica diferentes mecanismos de cohesión en distintos tipos de texto.
CL Produce esquemas e mapas conceptuais a partir de textos expositivos achegados na 

aula.
CL Interpreta o valor do título e as ilustracións máis relevantes.
CL Marca as palabras clave dun texto que axudan á súa comprensión.
AA Activa coñecementos previos e axúdase deles para comprender un texto.
AA Realiza inferencias e formula hipóteses baseándose no texto e nas imaxes que o 

acompañan.
CL-MAT Interpreta os datos contidos nos gráficos, establecendo relacións coa información que 

aparece no texto relacionada con eles.
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CL-AA Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais e mapas mentais sinxelos.
CL Aplica por propia iniciativa unha lectura comprensiva de textos.
CL Le voluntariamente textos propostos polo mestre/a en diversos soportes.

AA Compara distintas fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e
información, co obxectivo de levar a cabo traballos individuais ou en grupo.

CL Interpreta e explica o significado de palabras e expresións coa axuda do contexto.
CL Explica a idea principal do texto periodístico e publicitario, identificando a súa intención 

comunicativa.
AA Ordena, interpreta e formula hipóteses sobre o contido. Sabe relacionar os elementos 

lingüísticos cos non lingüísticos nos textos periodísticos e publicitarios.
AA Conecta as relacións entre as ilustracións e os contidos do texto, formula hipóteses e 

realiza predicións.
CL Recoñece a linguaxe figurada (metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 

palabras), a retranca e a ironía.
D Aplica os medios informáticos sobre traballos dados polo mestre/a para obter 

información.
CL Examina e clasifica a información, e é capaz de resumila.
AA Usa a biblioteca do centro ou a da súa localidade para localizar un libro determinado, 

aplicando as normas de funcionamento.
CL Expón os argumentos de lecturas realizadas, dando conta dalgunhas referencias 

bibliográficas: autor, editorial, xénero, ilustracións.
AA Analiza, coa axuda do mestre/a, textos con criterio persoal e expresa o gusto pola 

lectura de diversos xéneros literarios como fonte de entretemento, manifestando a súa 
opinión sobre os textos lidos.

CL-D Escribe, en distintos soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá: diarios, opinións e 
entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias e xornais, imitando textos 
modelo ou sen referencia.

CL Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, 
enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas, a partir da imitación de textos modelo ou sen referencia.

IEE Escribe diferentes tipos de texto adecuando a linguaxe ás características do xénero e do
tipo de texto: diarios, opinións e entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias 
e xornais, a partir da imitación de textos modelo ou sen modelos de referencia, 
encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na escritura.

CL Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, 
recollendo as ideas fundamentais e utilizando unha expresión persoal.

CL Aplica correctamente os signos de puntuación e as normas ortográficas, e afianza as 
regras de acentuación.

CL Reproduce textos ditados con corrección e maior ritmo, e incluíndo vocabulario 
complexo seleccionado.

CL-AA Afiánzase na utilización de estratexias de busca e selección da información: tomar notas 
e elaborar esquemas, guións ou mapas conceptuais.

AA-D Utiliza habitualmente fontes en formato papel e dixital (dicionario, Internet...) no proceso 
da escritura de forma autónoma e por iniciativa persoal, ou ben respondendo a unha 
solicitude.

CL AA Afiánzase na elaboración de cuestionarios, esquemas, resumos, mapas conceptuais e 
descricións de forma clara e visual.

CL-D-IEE Presenta informes e traballos máis extensos de maneira ordenada e clara, utilizando 
soporte papel e dixital, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información 
de distintas fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 
conclusións.

AA Elabora informes e traballos máis extensos de maneira ordenada e clara, seguindo un 
guión establecido que supoña a busca, selección e organización da información de 
textos de carácter científico, xeográfico ou histórico.

SC-CL Pon interese e esfórzase por escribir correctamente (grafía, orde, limpeza e estética) de 
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forma persoal, creativa e con sensibilidade.
CL Expresa, por escrito e brevemente, opinións, reflexións e valoracións argumentadas.
CL-AA-IEE Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e 

mellora. Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, a presentación 
etc. Adapta a expresión á intención, tendo en conta o interlocutor e o asunto de que se 
trata. Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde. Reescribe o texto.

CL-SC Valora a súa propia produción escrita, así como a dos seus compañeiros.
CL-D Afiánzase no uso das novas tecnoloxías para escribir, presentar os textos e buscar 

información. 
D Afiánzase no uso de Internet e das TIC: reprodutor de vídeo, reprodutor de DVD, 

ordenador, reprodutor de D-audio, cámara de fotos dixital e gravadora de audio como 
recursos para a realización de tarefas diversas (escribir e modificar un texto, crear 
táboas e gráficas etc.).

CL Distingue as diferentes categorías gramaticais pols súa función na lingua: presentar, 
substituír e expresar características do nome e das distintas clases de palabras nas súas
producións orais e escritas.

CL Conxuga con corrección os tempos verbais do modo indicativo e subxuntivo de todos os 
verbos.

CL Clasifica familias de palabras segundo distintos campos semánticos.
CL Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases feitas, 

siglas e abreviaturas.
CL Coñece palabras polisémicas, homónimas, compostas, prefixos e sufixos, e é capaz de 

crear palabras derivadas e de incorporalas nas súas producións orais e escritas.
CL Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto, atendendo distintos 

criterios.
CL Coñece e utiliza os conectores básicos para enlazar ideas e darlle cohesión ao texto.
CL Coñece as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a oración simple 

e separa suxeito de predicado.
CL Coñece a estrutura do dicionario e úsao para buscar o significado de palabras dadas, 

iniciándose en derivados, plurais, formas verbais e sinónimos.
CL Elixe e explica a acepción correcta da palabra descoñecida, segundo a situación 

presentada no texto oral ou escrito, ou ben entre as varias acepcións que lle ofrece o 
dicionario.

CL Coñece e aplica as normas ortográficas traballadas e úsaas nas súas producións 
escritas.

CL Identifica as características que definen as diferentes clases de palabras e utilízaas para 
construír producións cada vez máis ricas e correctas.

CL Utiliza correctamente as normas da concordancia de xénero e de número na expresión 
oral e escrita, de forma autónoma.

CL Distingue a sílaba átona e tónica, e clasifica as palabras dun texto distinguindo entre 
palabras agudas, graves e esdrúxulas.

CL Usa con corrección os signos de puntuación.
CL Coñece e aplica as regras de uso do acento nas palabras agudas, graves e esdrúxulas 

así como o acento diacrítico.
CL Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias, revisándoas baixo 

criterios de concordancia e corrección.
D Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.
CL-CEC Diferencia, valora e respecta as variedades da lingua galega.
CL Coñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e 

dramáticos, considerándoos como medio de aprendizaxe.
CL Recoñece a linguaxe figurada (metáforas, personificacións e xogos de palabras) en 

textos literarios.
CL Identifica algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.
CL Diferencia comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 

literarios.
CL Escribe textos literarios (por exemplo, contos, poemas, cancións e pequenas obras 
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teatrais), a partir de pautas ou modelos dados, utilizando recursos léxicos e sintácticos 
nas citadas producións.

CL Participa en dramatizacións de produción propia individualmente e en grupo. 
CL Memoriza e reproduce textos orais breves e sinxelos (contos, poemas, cancións, refráns,

adiviñas e trabalinguas).
CCEC Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, 

respectando e valorando a diversidade cultural.
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