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CURSOS: 1º a 6º E.P. ÁREAS: LCL – LGL - MAT PÁXINA:  1/14 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 
Os establecidos no currículo,  en relación a 
selección dos estándares de aprendizaxe 
identificados con maior peso específico → 
 

Promoción 
- Valoración global do grao de dominio 
competencial e da aproximación aos 
obxectivos da etapa. 
-Referente inmediato: consecución da 
competencia lingüística e matemática 
correspondente ao nivel. 
-Ante as circunstancias do COVID-19 e 
segundo instrucións: promoción, con  
informe individualizado do momento 
curricular; reforzo e compensación, no 
vindeiro curso, das necesidades individuais. 
-Flexibilización ou permanencia (repetición) 
ante circunstancias persoais e/ou sociais 
específicas, compartidas coa familia. 

 
 

 
Os recollidos nos cadros de coordinación 
vertical que se axuntan, establecidos polos 
equipos educativos de nivel. Estes 
estándares están presentes en todas as 
relacións de ensino e aprendizaxe que se 
establecen a través da programación de 
proxectos. 
Os demais estándares van presentándose e 
avaliándose, secuencialmente, nas 
diferentes tarefas ao longo do curso. 
 
CADROS ADXUNTOS: 

- Estándares instrumentais por curso. 
- Coordinación vertical destas 

aprendizaxes. 
- Informe de curso para establecer o 

reforzo sobre os contidos básicos. 

 
Esquema adxunto coa relación entre as áreas, competencias e obxectivos da etapa. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 
Avaliación Procedementos: 

- Fase presencial: 
-Desenvolvemento de proxectos integrados de ensino e 
aprendizaxe: programacións do 1º e 2º trimestres. 
-Aproximación aos perfís das competencias a partir das 
rúbricas sobre os estándares de aprendizaxe. 
-Obxectivos individuais e de grupo, nos cadernos de equipo da 
aprendizaxe cooperativa. 
 

- Período confinamento: 
-Reenvío dos exercicios, actividades ou tarefas solicitadas. 
-Feedback das aplicacións informáticas no traballo on line. 
-Contactos telefónicos e videoconferencias para atender , 
tanto as dificultades curriculares, como as de conectividade. 
 

Instrumentos: 
- Fase presencial: 

-Cadros de observación e rúbricas de aproximación aos 
estándares de aprendizaxe. 
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-Cadernos de equipo. 
-Produto final. Exposición: relevancia social do proxecto. 
 

- Período confinamento: 
-Follas de rexistro da actividade desenvolvida. 
-Informe final de curso, coa proposta de ampliación,  
recuperación ou reforzo, para o vindeiro curso. 
 

Cualificación final Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- 1º. Nota ponderada da parte presencial do curso: 

Cualificacións: 1º e 2º trimestres (ata o 13 de marzo). 
- 2º. Receptividade e seguimento (resposta) ás actividades 

propostas para desenvolver e conservar as aptitudes no 
período de confinamento: 3º trimestre= 10%. 

- Establecemento dunha perspectiva global, construtiva e 
orientadora do momento e as necesidades educativas do 
alumno/a. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
Actividades - De introdución: para recordar/activar os coñecementos 

previos. 
- Formativas ou de desenvolvemento:baseadas no reforzo 

das aprendizaxes básicas, identificadas na relación dos 
estándares de aprendizaxe. 

- De afondamento e ampliación: para axustar as diferentes 
necesidades educativas e ritmos de aprendizaxe. 

- De consolidación: que pretenden a xeneralización das 
aprendizaxes, amosando a autonomía de aplicación en 
contextos diferentes. 

- De avaliación diagnóstica: a partir das tarefas reenviadas 
ao profesor/a, para reafirmar o momento curricular de 
cada alumno/a. 

Metodoloxía 
(con e sen 
conectividade) 

- Motivación e avaliación das circunstancias persoais/sociais 
de cada alumno/familia, a partir de contactos 
individualizados: titoría/D.O. 

- Distribución das áreas curriculares nun horario semanal.  
- Proposta diaria de exercicios e/ou tarefas, distribuíndo a 

tipoloxía do apartado anterior.  
- Indicación do procedemento e os materiais a reenviar para 

establecer a corrección e o axuste da actividade. 
Materiais e recursos  

▪ TODO dentro do marco da páxina web do colexio.  
 

▪ Un blogue por nivel: 

o Introdución de proxectos / tarefas. 

▪ Recomendación de enlaces para acceder á información. 
 

o Proposta diaria de actividades / exercicios.  

▪ Cando proceda, a criterio do equipo docente de nivel, recorrer a 

metodoloxías dixitais de apoio curricular: Snappet...  
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▪ Direccións E-mail: para recoller traballos; cando se solicite. 

 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanroquedarbo/ 

BLOGUEs 
4º      6º 

EI 
1º      6º 

EP 
E-Dixgal: 
5º-6º EP 

 
(Aula 

virtual) 

SEGUNDO DATA  DIARIAMENTE OPORTUNAMENTE 

TRABALLOS 
 para 

presentar/compartir 
telematicamente 

ACTIVIDADES 
Que se 
poidan 

desenvolver 
no 

ordenador 
ou no 

caderno; 
evitando a 
impresión. 

SNAPPET 
PLATAFORMAS 

ON-LINE 

 

 
Dende as titorías, a través das comunicacións que se establezan para 
desenvolver as propostas de traballo, así como dende o D.O., 
mediante chamadas directas ás familias; intentaremos identificar 
aqueles alumnos/as con recursos limitados para enfrontar o traballo 
telemático. Nestes casos, e a criterio do titor/a, o colexio organizará 
o procedemento para aportar: 

- Préstamo de ordenador portátil / tableta. 

- Materiais en formato papel. 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao  
Alumnado e ás familias 

- Contacto telefónico, individualizado, co alumnado e as 
súas familias, para rematar o curso establecendo 
confianza, recoñecemento polo traballo desenvolvido e 
perspectivas no seguinte nivel. 

Publicidade - Páxina web do centro educativo. 
- Panel de anuncios. 
- Abalar móbil. 
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OBXECTIVOS COMPETENCIAS ÁREAS  BLOQUES DE CONTIDOS ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE 

 

 a) Apreciar os 
valores e as 

normas de 
convivencia... 

 
 b) Desenvolver 

hábitos de traballo 
individual e de 

equipo... 
 

 c) Adquirir 
habilidades para a 

prevención e 
resolución de 

conflitos... 
 

 d) Coñecer e 
respectar as 

diferentes culturas 
e as diferenzas 

entre persoas.. 
 

 e) Coñecer e 
utilizar a lingua 

galega.. 
 

 f) Adquirir 
competencia 

comunicativa 
básica en L.E. 

 
 g) Desenvolver 

as competencias 
matemáticas 

básicas... 
 

 h) Coñecer os 
aspectos 

fundamentais das 
ciencias da 

natureza... 
 

 i) Iniciarse na 
utilización das 

TICs... 
 

 j) Utilizar 
diferentes 

representacións e 
expresións 

artísticas... 
 

 k) Valorar a 
hixiene e a 

saúde... 
 

 l) Coñecer e 
valorar os 

animais... 
 

 m) Desenvolver 
as capacidades 

afectivas... 
 

 n) Fomentar a 
educación viaria... 

 
 o) Apreciar as 

singularidades 
culturais... 

 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

(CCL) 

□ 
 

 
 

 
MATEMÁTICA E 

BÁSICA EN 
CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
(CMCT) 

□ 
 
 

 
 

 
DIXITAL 

(CD) 

□ 
 

 
 

 
 

APRENDER A 
APRENDER 

(CAA) 

□ 
 

 
 

 
 

SOCIAIS E 
CÍVICAS 

(CSC) 

□ 
 

 
 

 
 

SENTIDO DE 
INICIATIVA E 

ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

(CSIEE) 

□ 
 

 
 

 
 

 
CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 
CULTURAIS 

(CCEC) 

□ 
 

LINGUA 

E LITERATURA: 
 

  GALEGA 
 

  CASTELA 

Comunicación oral: falar e 

escoitar 

GALEGO: 

 
CASTELÁN: 

 

Comunicación escrita: ler   

Comunicación escrita: escribir   

Coñecemento da lingua   

Educación literaria   

LINGUA 
ESTRANXEIRA 
   

Comprensión de textos orais  

Produción de textos orais  

Comprensión de textos escritos  

Produción de textos escritos  

Coñecemento da lingua e 

consciencia intercultural 
 

MATEMÁTICAS 
   
 

Procesos, métodos e actitudes 

matemáticas 
 

Números  

Medida  

Xeometría  

Estatística e probabilidade  

CIENCIAS DA 

NATUREZA 
   

Iniciación á actividade científica  

O ser humano e a saúde  

Os seres vivos  

Materia e enerxía  

A tecnoloxía, obxectos e 

máquinas 
 

CIENCIAS 
SOCIAIS 
 

Contidos comúns  

O mundo que nos rodea  

Vivir en sociedade  

As pegadas do tempo  

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 
(PLÁSTICA)     

Educación audiovisual  

Expresión artística  

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

(MÚSICA)   
 

Escoita  

Interpretación musical  

A música o movemento e a 
danza 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

Contidos comúns en E.F.  

O corpo: imaxe e percepción  

Habilidades motrices  

Actividades físicas artístico 
expresivas 

 

Actividade física e saúde  

Os xogos e actividades 
deportivas 

 

VALORES 
SOCIAIS E 

CÍVICOS 
 

A identidade e a dignidade da 
persoa 

 

A comprensión e o respecto 
nas relacións interpersoais 

 

A convivencia e os valores 

sociais  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
DAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA E MATEMÁTICA SOBRE OS QUE OS EQUIPOS DOCENTES ESTABLECEN AS DECISIÓNS DE PROMOCIÓN: 
  

LINGUA GALEGA / LINGUA CASTELÁ- CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO - CANGAS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Bloque 1: Comunicación oral. Falar e escoitar. 

 CCL-CAA-CSC 
Expresa sentimentos vivencias 

e emocións propias. 

CCL 
Responde preguntas 

correspondentes á compresión 
literal. 

 

CCL-CAA 
Comprende as ideas principais 

dun texto oral sinxelo, extraendo 
o sentido global da mensaxe. 

CCL-CAA 
Comprende as ideas principais 

dun texto xornalístico oral 
informativo dos medios de 

comunicación audiovisual, 
emitido de xeito claro, directo e 

sinxelo. 

CCL-CAA 
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 
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-CSC 
Aplica as normas socio-

educativas: escoita e respecta a 
quenda de palabras. 

 

CCL-CAA 
Comprende, de forma global, a 

información xeral dun texto oral 
sinxelo de uso habitual, do 

ámbito escolar e social. 
 

CCL-CSC 
Elabora un breve resumo, a 

partir de preguntas e dun texto 
oral. 

CCL-CSC 
Elabora un breve resumo dun 

texto oral. 

CCL-CAA-CSC-CSEIEE 
Participa axeitadamente nunha 

conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 

interlocutor  e intervindo coas 
propostas propias. 

CCL-CAA-CSC-CSEIEE 
Participa axeitadamente nunha 

conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 

interlocutor  e intervindo coas 
propostas propias. 

CCL 
Utiliza vocabulario adecuado a 

súa idade. 
 

CCL-CAA-CSIEE 
Organiza o discurso cunha 

secuencia coherente elemental. 
 

 CCL-CAA 
Sigue unha exposición da clase 

e extrae o sentido global. 

CCL-CAA 
Sigue unha exposición da clase 

e extrae as ideas máis 
destacadas. 

CCL-CAA 
Sigue unha exposición da clase 

e extrae as ideas máis 
destacadas. 

CCL-CAA 
Comprende de forma global os 

textos orais de uso habitual. 

CCL-CAA-CSC-CSIEE 
Emprega de xeito efectivo a 

linguaxe oral para comunicarse: 
escoita e pregunta para 

asegurar a comprensión. 
 

 CCL-CSIEE-CAA 
Elabora e produce textos orais 

(explicacións sinxelas, 
exposicións, narracións...) 

presentando coherentemente a 
secuencia de ideas, feitos, 

vivencias e as súas opinións e 
preferencias, utilizando o 

dicionario se é preciso. 

CCL-CSIEE-CAA 
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 
Fai pequenas exposicións na 

aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir 
e expoñer), utilizando o 

dicionario se é preciso. 

CCL-CSIEE 

Narra situacións experiencias 
persoais sinxelas. 

 

   CCL-CSIEE-CAA 

Participa activamente no 
traballo en grupo, así como nos 

debates. 

CCL-CSIEE-CAA 

Participa activamente no 
traballo en grupo, así como nos 

debates. 

    CCL-CSC 
Respecta as opinións dos e das 

CCL-CSC 
Respecta as opinións dos e das 
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demais. demais. 

    CCL-CSC-CAA 

Respecta as quendas de 
palabra nos intercambios orais. 

CCL-CSC-CAA 

Respecta as quendas de 
palabra nos intercambios orais. 

    CCL-CSC-CCEC 

Exprésase cunha pronuncia e 
dicción correctas: articulación, 

ritmo, entoación e volume. 

CCL-CSC-CCEC 

Exprésase cunha pronuncia e 
dicción correctas: articulación, 

ritmo, entoación e volume. 

    CCL-CSC-CCEC-CAA 

Participa activamente na 
conversa formulando e 

contestando preguntas. 

CCL-CSC-CCEC-CAA 

Participa activamente na 
conversa formulando e 

contestando preguntas. 

    CCL-CAA 

Planifica e elabora un discurso 
oral coherente, sen 

contradicións nin repeticións 
innecesarias, utilizando un 

vocabulario adecuado á súa 
idade. 

CCL-CAA 

Planifica e elabora un discurso 
oral coherente, sen 

contradicións nin repeticións 
innecesarias, utilizando un 

vocabulario adecuado á súa 
idade. 

    CCL-CCEC 
Amosa un discurso oral fluído, 

claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada e propia da 

lingua galega. 

CCL-CCEC 
Amosa un discurso oral fluído, 

claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada e propia da 

lingua galega. 

    CCL-CAA-CSIEE 
Amosa respecto ás ideas dos e 

das demais e contribúe 
activamente ao traballo en 

grupo. 

CCL-CCEC 
Amosa respecto ás ideas dos e 

das demais e contribúe 
activamente ao traballo en 

grupo. 

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler. 

CCL 
Le, pronuncia e entoa textos 

sinxelos de varios tipos, breves 
e adaptados a súa idade. 

 

CCL-CAA 
Activa, de forma guiada, 

coñecementos previos para 
comprender un texto. 

 

CCL-CAA-CSIEE 
Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto 
sinxelo. 

CCL 
Identifica as ideas principais dun 

texto (narrativo, descritivo, 
expositivo) adecuado a súa 

idade. 

CCL-CD-CSC 
Comprende a información 

relevante de textos procedentes 
dos medios de comunicación 

social ou propios de situacións 
cotiás. 

CCL-CD-CSC 
Comprende a información 

relevante de textos procedentes 
dos medios de comunicación 

social ou propios de situacións 
cotiás. 

CCL-CAA 
Relaciona a información que 

achega o título e as ilustracións 
co tema do texto. 

CCL-CAA 
Relaciona a información contida 

nas ilustracións coa información 
que aparece no texto. 

CCL-CAA 
Realiza o resumo, a partir de 

preguntas, dun texto sinxelo. 

CCL-CAA-CSIE 
Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto 
sinxelo, adecuado a súa idade. 

CCL 
Identifica as ideas principais e 

secundarias dun texto 
(narrativo, descritivo, expositivo 

CCL 
Identifica as ideas principais e 

secundarias dun texto 
(narrativo, descritivo, expositivo 
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  e argumentativo). e argumentativo). 

CCL 

Expresa gusto pola lectura. 
 

CCL 

Le en silencio textos moi 
sinxelos próximos á súa 

experiencia infantil. 

CCL 

Le textos sinxelos en voz alta 
sen dificultade. 

CCL-CAA-CSIEE 

Emprega o dicionario para 
resolver as dúbidas de 

vocabulario que atopa nos 
textos. 

CCL-CAA-CSIEE 

Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto, 

deducindo o significado de 
palabras e expresións polo 

contexto. 

CCL-CAA-CSIEE 

Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto, 

deducindo o significado de 
palabras e expresións polo 

contexto. 

   CCL-CAA 
Esquematiza as ideas dun texto 

sinxelo, indicando as ideas 
principais. 

CCL-CAA-CSIEE 
Emprega o dicionario para 

resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos 

textos. 

CCL-CAA-CSIEE 
Emprega o dicionario para 

resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos 

textos. 

   CCL-CAA 

Realiza o resumo dun texto 
sinxelo. 

CCL-CAA-CSC-CSIEE-CMCT 

Interpreta e comprende a 
información de gráficos, 

esquemas, mapas conceptuais 
e ilustracións, relacionando esta 

co contido do texto que a 
acompaña. 

CCL-CAA-CSC-CSIEE-CMCT 

Interpreta e comprende a 
información de gráficos, 

esquemas, mapas conceptuais 
e ilustracións, relacionando esta 

co contido do texto que a 
acompaña. 

   CCL 
Le textos en voz alta, sen 

dificultade e coa velocidade 
adecuada. 

CCL-CAA 
Realiza o subliñado das ideas 

principais dun texto. 

CCL-CAA 
Realiza o subliñado das ideas 

principais dun texto. 

    CCL-CAA 
Esquematiza as ideas dun texto, 

indicando as ideas principais e 
secundarias. 

CCL-CAA 
Esquematiza as ideas dun texto, 

indicando as ideas principais e 
secundarias. 

    CCL-CAA 

Realiza o resumo dun texto. 

CCL-CAA 

Realiza o resumo dun texto. 

    CCL 

Le textos en voz alta con fluidez 
e precisión. 

CCL 

Le textos en voz alta con fluidez 
e precisión. 

    CCL 
Le textos en voz alta con ritmo, 

velocidade e ton da voz 
adecuados. 

CCL 
Le textos en voz alta con ritmo, 

velocidade e ton da voz 
adecuados. 

    CCL-CAA-CSC 
Amosa interese pola 

conservación e organización 
dos seus libros físicos e/ou 

CCL 
Amosa autonomía lectora e 

capacidade de seleccionar 
textos do seu interese. 
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virtuais. 

    CCL-CSC-CAA-CSIEE 

Expresa opinións e valoracións 
sobre as lecturas feitas. 

CCL-CSC-CAA-CSIEE 

Expresa opinións e valoracións 
sobre as lecturas feitas. 

Bloque 3: Comunicación escrita. Escribir. 

CCL 
Relaciona os códigos oral e 

escrito: discrimina sons nas 
palabras e consolida aspectos 

grafomotores e grafías. 
 

CCL-CS-CAA 
Elabora e presenta, de forma 

guiada, textos sinxelos, que 
ilustra con imaxes de carácter 

redundante co contido. 
 

CCL 
Aplica, de forma xeral, os signos 

de puntuación (punto, coma, 
dous puntos, puntos 

suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación). 

CCL 
Aplica, de forma xeral, os signos 

de puntuación ) punto, coma, 
punto e coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación. 

CCL-CSIEE-CAA 
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 
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-CD-CAA 

Escribe, con axuda, textos moi 
sinxelos propios do ámbito 

escolar e social, notas, normas, 
listas, contos. 

 

 CCL-CSC-CAA 

Resume brevemente o contido 
de textos sinxelos, a partir de 

preguntas, propios do ámbito da 
vida persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

CCL-CSC-CCEC 

Aplica, de maneira xeral, a 
norma lingüística: ortografía, 

acentuación, léxico e 
morfosintaxe. 

CCL-CAA-CSIEE 

Elabora o texto cunha estrutura 
clara, con coherencia e 

cohesionando os enunciados. 

CCL-CAA-CSIEE 

Elabora o texto cunha estrutura 
clara, con coherencia e 

cohesionando os enunciados. 

   CCL-CAA-CD 

Elabora, en diferentes soportes, 
textos propios da vida cotiá e 

académica, imitando modelos: 
cartas e correos electrónicos, 

mensaxes curtas, normas de 
convivencia, avisos, 

instrucións... 

CCL-CSC-CCEC 

Aplica a norma lingüística: 
ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa unha 
linguaxe non sexista. 

CCL-CSC-CCEC 

Aplica a norma lingüística: 
ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa unha 
linguaxe non sexista. 

   CCL-CSC-CAA 
Resume o contido de textos 

sinxelos propios do ámbito da 
vida persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

CCL-CAA-CCEC 
Escribe e presenta textos 

propios elaborando borradores. 

CCL-CAA-CSIEE 
Revisa e reescribe o texto 

cando é preciso. 

    CCL-CAA-CSIEE 

Usa o dicionario durante a 
elaboración de textos. 

CCL-CAA-CSIEE 

Usa o dicionario durante a 
elaboración de textos. 

    CCL-CSC-CAA 
Resume o contido de textos 

propios do ámbito da vida 
persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

CCL-CSC-CAA 
Resume o contido de textos 

propios do ámbito da vida 
persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

    CCL-CAA-CSIEE CCL-CAA-CSIEE 
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Escribe textos sinxelos de 
carácter creativo. 

Escribe textos sinxelos de 
carácter creativo. 

    CCL-CD-CSIEE 
Utiliza as TIC, con certa 

autonomía, para realizar 
presentacións elementais. 

CCL-CD-CAA-CSIEE 
Usa as TIC na procura de 

información ou para consultar o 
dicionario. 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

CCL 
Conciencia fonolóxica: identifica 

sílabas e fonemas. 
 

CCL 
Utiliza de xeito guiado 

categorías gramaticais básicas: 
o nome, artigo, adxectivo, 

verbo. 
 

CCL-CAA 
Identifica as formas verbais. 

CCL-CAA 
Sinala a denominación dos 

textos traballados e recoñece 
nestes enunciados, palabras e 

sílabas. 

CCL-CAA 
Recoñece as diferentes 

categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: substantivo, 

artigo, pronome, adxectivo, 
adverbio, verbo, preposición. 

CCL-CAA 
Recoñece as diferentes 

categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: substantivo, 

artigo, pronome, adxectivo, 
adverbio, verbo, preposición, 

conxunción e interxección. 

CCL 

Recoñece o alfabeto e iníciase 
na orde. 

 

CCL 

Utiliza con corrección os tempos 
verbais: presente, pasado e 

futuro ao producir textos orais e 
escritos. 

 

CCL-CAA 

Separa as sílabas que 
conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica 
das átonas. 

CCL-CAA 

Identifica o tempo verbal 
(presente, pasado e futuro) en 

formas verbais dadas. 

CCL-CAA 

Conxuga e usa con corrección 
as formas verbais persoais e 

non persoais dos verbos. 

CCL-CAA 

Conxuga e usa con corrección 
as formas verbais persoais e 

non persoais dos verbos. 

CCL 

Forma grupos nominais 
respectando a concordancia. 

 

CCL 

Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias. 

 

CCL-CAA 

Sinala o xénero e número de 
palabras dadas e é quen de 

cambialo. 

CCL-CAA 

Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica 
das átonas. 

CCL-CAA 

Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica 
das átonas. 

CCL-CAA 

Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica 
das átonas. 

  CCL-CAA-CCEC 

Utiliza as normas ortográficas 
básicas, aplicándoas nas súas 

producións escritas, con 
especial atención ás 

maiúsculas. 

CCL-CAA 

Identifica nun texto 
substantivos, adxectivos, 

determinantes e cuantificadores. 

CCL-CAA 

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 

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 
Emprega, de forma xeral, os 

signos de puntuación. 

CCL-CAA 
Sinala o xénero e número de 

palabras dadas e cámbiao. 

CCL-CSC-CCEC 
Aplica xeralmente as normas de 

acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica, así como 

as demais normas ortográficas, 
e aprecia o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. 

CCL-CSC-CCEC 
Aplica correctamente as normas 

de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica, así como 

as demais normas ortográficas, 
e aprecia o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. 

   CCL-CSC-CCEC 

Aplica xeralmente as normas de 

CCL 

Emprega con corrección os 

CCL 

Emprega con corrección os 
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acentuación. signos de puntuación. signos de puntuación. 

   CCL-CSC-CCEC 

Coñece e utiliza as normas 
ortográficas básicas, 

aplicándoas nas súas 
producións escritas. 

CCL 

Usa unha sintaxe adecuada nas 
súas producións. 

CCL 

Usa unha sintaxe adecuada nas 
súas producións. 

   CCL 

Emprega con corrección os 
signos de puntuación. 

CCL-CAA-CD 

Usa axeitadamente o dicionario 
en papel ou dixital para buscar 

calquera palabra, seleccionando 
a acepción precisa segundo 

cada contexto e como consulta 
ortográfica. 

CCL-CAA-CD 

Usa axeitadamente o dicionario 
en papel ou dixital para buscar 

calquera palabra, seleccionando 
a acepción precisa segundo 

cada contexto e como consulta 
ortográfica. 

   CCL-CAA 
Sinala intuitivamente o verbo e 

os seus complementos, 
especialmente o suxeito, en 

oracións. 

CCL-CAA 
Recoñece e crea palabras 

derivadas (prefixación e 
sufixación) e compostas. 

CCL-CAA 
Recoñece e crea palabras 

derivadas (prefixación e 
sufixación) e compostas. 

   CCL-CAA 

Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos e palabras 

polisémicas de uso habitual. 

CCL-CAA 

Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, 

palabras polisémicas, 
arcaísmos, neoloxismos, 

estranxeirismos, frases feitas, 
siglas e abreviaturas. 

CCL-CAA 

Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, 

palabras polisémicas, 
arcaísmos, neoloxismos, 

estranxeirismos, frases feitas, 
siglas e abreviaturas. 

Bloque 5: Educación literaria. 

CCL-CCEC 
Goza da escoita de textos 

literarios, narrativos, líricos e 
dramáticos. 

 

CCL-CCEC 
Valora de forma global, textos 

propios da literatura infantil: 
contos, cancións, poesía, 

cómics, refráns e adiviñas. 
 

CCL-CCEC-CD 
Le en voz alta obras e textos en 

galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras 

clásicas e literatura actual, 
adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

CCL-CAA-CCEC 
Escoita, memoriza e reproduce 

textos procedentes da literatura 
popular oral galega (adiviñas, 

lendas, contos, poemas, 
cancións, ditos) da literatura 

galega en xeral. 

CCL-CAA-CCEC 
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 
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 
Utiliza de forma guiada a 

biblioteca de aula como fonte de 
información e de lecer. 

CCL-CAA-CSIEE-CCEC 
Crea, con axuda, sinxelos textos 

literarios (contos, poemas) a 
partir de pautas ou modelos 

dados. 
 

 CCL-CCEC-CD 
Le en voz alta obras e textos en 

galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras 

clásicas e literatura actual en 
diferentes soportes. 

CCL-CCEC-CD 
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 
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 CCL-CCEC-CD 
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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. 

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 

Recoñece as características 
fundamentais dos diferentes 

xéneros literarios: narrativa, 
poesía e teatro. 

CCL-CCEC 

Recoñece as características 
fundamentais dos diferentes 

xéneros literarios: narrativa, 
poesía e teatro. 

    CCL-CCEC-CSC 

Recrea e compón poemas e 
relatos, a partir de modelos 

dados, para comunicar 
sentimentos, emocións, estados 

de ánimo, lembranzas. 

CCL-CCEC-CSC 

Recrea e compón poemas e 
relatos, a partir de modelos 

dados, para comunicar 
sentimentos, emocións, estados 

de ánimo, lembranzas. 

    CCL 

Participa activamente en 
dramatizacións de textos 

literarios diversos. 

CCL 

Participa activamente en 
dramatizacións de textos 

literarios diversos. 

 
 
MATEMÁTICAS - CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO - CANGAS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas. 

CMCT-CCL 

Comunica verbalmente de 
forma sinxela o proceso seguido 

na resolución dun problema 
simple de matemáticas ou en 

contextos da realidade.. 

CMCT-CAA 

Desenvolve e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo limpo, 

claro e ordenado no caderno e 
en calquera aspecto que se vaia 

traballar na área de 
Matemáticas. 

 

CMCT-CD-CAA 

Planifica o proceso de traballo 
con preguntas apropiadas: que 

quero descubrir?, que teño?, 
que busco?, como o podo 

facer?, non me equivoquei ao 
facelo?, a solución é idónea? 

CMCT-CAA-CSIEE 

Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas: revisa 

as operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 

comproba e interpreta as 
solucións no contexto da 

situación, busca outras formas... 

CMCT-CAA-CSIEE 

Iniciarse na reflexión sobre os 
problemas resoltos e os 

procesos desenvoltos, 
valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións 
futuras semellantes. 

CMCT-CCL-CAA 

Desenvolve e aplica estratexias 
de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios) 

para crear e investigar 
conxecturas e construír e 

defender argumentos. 

Bloque 2: Os números. 

CMCT-CCL 
Le, escribe e ordena números 

ata o 99. 

CMCT-CCL 
Le, escribe e ordena números 

ata o 999. 

CMCT-CCL 
Le, escribe e ordena números 

ata o 10.000. 

CMCT-CAA-CCL 
Le, escribe e ordena en textos 

numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e 

decimais ata as centésimas) 

CMCT-CAA-CCL 
Le, escribe e ordena en textos 

numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e 

decimas ata as milésimas), 

CMCT-CAA-CCL 
Le, escribe e ordena en textos 

numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 
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utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha 
das súa cifras. 

utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha 
das súas cifras. INTERPRETA. 

utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha 
das súas cifras. INTERPRETA. 

 

 

 CMCT 
Realiza correctamente series 

tanto ascendentes coma 
descendentes. 

CMCT 
Constrúe series numéricas, 

ascendentes e descendentes, 
de cadencias 2, 10, 100 a partir 

de calquera número e de 
cadencias 5, 25 e 50 a partir de 

múltiplos de 5, 25 e 50. 

CMCT 
Opera cos números, coñecendo 

a xerarquía das operacións. 

CMCT 
Opera cos números, coñecendo 

a xerarquía das operacións. 

 

 

 CMCT-CAA 
Descompón, compón e 

redondea números naturais, 
interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas 
cifras. 

CMCT-CAA 
Descompón, compón e 

redondea números naturais e 
decimais, interpretando o valor 

de posición de cada unha das 
cifras. 

CMCT-CCL 
Utiliza diferentes tipos de 

números en contextos reais, 
establecendo equivalencias 

entre eles, identificándoos e 
utilizándoos como operadores 

na interpretación e resolución 
de problemas. 

CMCT-CCL 
Utiliza diferentes tipos de 

números en contextos reais, 
establecendo equivalencias 

entre eles, identificándoos e 
utilizándoos como operadores  

na interpretación e resolución 
de problemas. 

CMCT 

Realiza cálculos numéricos 
básicos coa suma na resolución 

de problemas contextualizados. 

CMCT-CAA 
Realiza cálculos numéricos 

coas operacións de suma e 
resta na resolución de 

problemas contextualizados. 
 

CMCT-CAA 
Realiza cálculos numéricos coa 

operación de multiplicación na 
resolución de problemas 

contextualizados. 

CMCT-CAA 
Realiza operacións con 

números decimais na resolución 
de problemas contextualizados. 

CMCT 
Realiza operacións con 

números decimais. 

CMCT 
Realiza operacións con 

números decimais. 

CMCT 

Realiza cálculos numéricos 
básicos coa resta (sen levadas) 

na resolución de problemas 
contextualizados. 

 CMCT-CAA 
Realiza cálculos numéricos coa 

operación de división dunha 
cifra na resolución de problemas 

contextualizados. 

CMCT-CAA 
Emprega e automatiza 

algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división 

(de ata dúas cifras) con distinto 
tipo de números, en 

comprobación de resultados en 
contextos de resolución de 

problemas en situacións cotiás. 

CMCT-CAA 
Emprega e automatiza 

algoritmos algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 
números, en comprobación de 

resultados en contextos de 
resolución de problemas en 

situacións cotiás. 

CMCT 
Calcula aumentos e diminucións 

porcentuais. 

CMCT 

Emprega procedementos 
diversos na realización de 

cálculos numéricos básicos. 

  CMCT-CAA 

Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos 

contidos traballados, 
empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando 

CMCT-CAA 

Elabora e emprega estratexias 
de cálculo mental. 
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conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando 

decisións. 

Bloque 3: Medida. 

CMCT 

Realiza medicións co palmo, 
paso o pé. 

 

CMCT 

Coñece e utiliza o quilómetro, o 
metro e o centímetro como 

unidades de medida de 
lonxitude. 

 

CMCT-CAA 

Mide con diferentes 
instrumentos elixindo a unidade 

máis axeitada para a expresión 
dunha medida. 

CMCT-CCL-CAA 

Estima lonxitudes, capacidades 
e masas de obxectos e espazos 

coñecidos elixindo a unidade e 
os instrumentos máis axeitados 

para medir e expresar unha 
medida, explicando de forma 

oral o proceso seguido e a 
estratexia utilizada. 

CMCT-CAA 

Mide con instrumentos, 
utilizando estratexias e 

unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a 

unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

CMCT-CAA 

Mide con instrumentos, 
utilizando estratexias e 

unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a 

unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

  

 

CMCT 
Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade e masa 
en forma simple. 

CMCT 
Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade e masa 
en forma simple dando o 

resultado na unidade 
determinada de antemán. 

CMCT 
Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade, masa, 
superficie e volume en forma 

simple dando o resultado na 
unidade determinada de 

antemán. 

CMCT 
Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade, masa, 
superficie e volume en forma 

simple dando o resultado na 
unidade determinada de 

antemán. 

CMCT 

Realiza comparacións de peso 
entre dous obxectos de uso 

habitual. 

CMCT 

Coñece e utiliza o quilo, o medio 
quilo e o cuarto quilo como 

unidades de medida de peso. 

CMCT 

Compara e ordena medidas 
dunha mesma magnitude. 

CMCT 

Compara e ordena medidas 
cunha mesma magnitude. 

  

CMCT 

Compara e identifica cal é o 
recipiente de maior capacidade. 

CMCT 

Coñece e utiliza o litro, medio 
litro e cuarto litro como unidades 

de medida de capacidade. 
 

CMCT 

Coñece e utiliza as 
equivalencias entre diversas 

unidades de medida da mesma 
magnitude. 

CMCT-CAA 

Resolve problemas da vida 
diaria utilizando as medidas 

temporais e as súas relacións 

CMCT 

Realiza equivalencias e 
transformacións entre horas, 

minutos e segundos. 

 

CMCT-CAA 

Resolve problemas sinxelos de 
medida. 

 CMCT-CAA 

Resolve problemas da vida real 
utilizando as unidades de 

medida máis usuais. 

 CMCT-CAA-CSIEE 

Resolve problemas de medida, 
utilizando estratexias heurísticas 

de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios...), 
creando conxecturas, 

construíndo, argumentando... e 
tomando decisións, valorando 

as súas consecuencias e a 
conveniencia da súa utilización. 

CMCT-CCL-CAA 

Resolve problemas utilizando as 
unidades de medida máis 

usuais, convertendo unhas 
unidades noutras da mesma 

magnitude, expresando os 
resultados nas unidades de 

medida máis axeitadas, 
explicando oralmente e por 

escrito o proceso seguido. 

  CMCT 

Resolve problemas da vida real 
utilizando as medidas temporais 

e as súas relacións. 

 

  CMCT-CAA-CSC 
Coñece a función, o valor e as 

CMCT-CAA-CSC 
Coñece a función, o valor e as 

  



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019 /  2020 CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO 

equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para 

resolver problemas en 
situacións reais como figuradas. 

equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para 

resolver problemas en situación 
reais coma figuradas. 

Bloque 4: Xeometría. 

CMCT-CAA-CCL 
Describe a situación dun 

obxecto do espazo próximo en 
relación a un mesmo (izq-dcha, 

arriba-detrás..) 
 

 

 

CMCT 
Coñece e identifica os 

elementos básicos cos corpos 
xeométricos (lado, ángulo e 

vértice) 

CMCT-CAA 
Clasifica triángulos atendendo 

aos seus lados e aos ángulos, 
identificando as relacións entre 

os seus lados e entre ángulos. 

CMCT 
Traza unha figura plana 

simétrica doutra respecto dun 
eixe. 

CMCT 
Realiza escalas e gráficas 

sinxelas, para facer 
representacións elementais no 

espazo. 

CMCT-CAA 
Recoñece formas rectangulares, 

triangulares, circulares e 
obxectos do contorno inmediato. 

 

CMCT-CAA 
Coñece os diferentes tipos de 

polígonos en obxectos do 
entorno inmediato. 

CMCT-CAA 
Coñece e diferenza a 

circunferencia do círculo e 
distingue os seus elementos. 

CMCT-CAA 
Identifica e diferencia os 

elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, 

raio e diámetro. 

CMCT 
Calcula a área e o perímetro de: 

rectángulo, cadrado e triángulo. 

CMCT 
Calcula a área e o perímetro de: 

rectángulo, cadrado e triángulo. 

  CMCT-CAA-CCL 

Obtén información puntual e 
describe unha representación 

espacial (esbozo dun itinerario, 
plano dunha pista...) tomando 

como referencia obxectos 
familiares. 

CMCT-CAA-CSC 

Representa a escola, o barrio 
ou a aldea mediante un plano 

ou esbozo. 

CMCT-CAA 

Aplica os conceptos de 
perímetro e superficie de figuras 

para a realización de cálculos 
sobre planos e espazos reais e 

para interpretar situacións da 
vida diaria. 

CMCT-CAA 

Aplica os conceptos de 
perímetro e superficie de figuras 

para a realización de cálculos 
sobre planos e espazos reais e 

para interpretar situacións da 
vida diaria. 

    CMCT 
Identifica e diferenza os 

elementos básicos da 
circunferencia e circulo: centro, 

raio, diámetro, corda, arco, 
tanxente e sector circular. 

CMCT 
Calcula perímetro e área da 

circunferencia e do círculo. 

   CMCT-CAA 

Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas: 

revisando as operacións 
utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no 

contexto, propoñendo outras 
formas de resolvelo. 

CMCT-CAA 

Comprende e describe 
situacións da vida cotiá, e 

interpreta e elabora 
representacións espaciais 

(planos, esbozos de itinerarios, 
maquetas...) utilizando as 

nocións xeométricas básicas 
(situación, movemento, 

paralelismo, perpendicularidade, 
escala, simetría, perímetro e 

CMCT-CAA 

Comprende e describe 
situacións da vida cotiá, e 

interpreta e elabora 
representacións espaciais 

(planos, esbozos de itinerarios, 
maquetas...) utilizando as 

nocións xeométricas básicas 
(situación, movemento, 

paralelismo, perpendicularidade, 
escala, simetría, perímetro e 
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superficie). superficie). 

   CMCT-CAA-CSIEE 

Resolve problemas xeométricos 
que impliquen dominio dos 

contidos traballados, utilizando 
estratexias heurísticas de 

razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e 
tomando decisión. 

CMCT-CAA-CSIEE 

Resolve problemas xeométricos 
que impliquen dominio dos 

contidos traballados, utilizando 
estratexias heurísticas de 

razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando 

as súas consecuencias e a 
conveniencia da súa utilización. 

CMCT-CAA-CCL-CSIEE 

Resolve problemas xeométricos 
que impliquen dominio dos 

contidos traballados, utilizando 
estratexias heurísticas de 

razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando 

as súas consecuencias e a 
conveniencia da súa utilización. 

Bloque 5: Estatística e probabilidade. 

CMCT-CAA 
Rexistra e interpreta datos 

sinxelos en representacións 
gráficas básica. 

 

CMCT-CAA 
Rexistra e interpreta datos en 

representacións gráficas. 

CMCT-CAA 
Recolle e clasifica datos de 

situacións do seu contorno, 
utilizándoos para construír 

táboas ou gráficas. 

CMCT-CAA 
Identifica datos cualitativos e 

cuantitativos en situacións 
familiares. 

CMCT-CAA 
Realiza e interpreta gráficos moi 

sinxelos: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais, con 

datos obtidos de situacións moi 
próximas. 

 

 CMCT-CAA 
Resolve problemas contextuais 

nos que interveñen a lectura de 
gráficos. 

CMCT-CAA 
Interpreta gráficas de táboas 

extraendo información explícita. 

CMCT-CAA 
Realiza análise crítica e 

argumentada sobre as 
informacións que se presentan 

mediante gráficas estatísticas. 

CMCT-CAA 
Realiza conxecturas e 

estimacións sobre algúns xogos 
(moedas, dados, cartas, 

loterías...) 

CMCT-CAA 
Realiza conxecturas e 

estimacións sobre algúns xogos 
(moedas, dados, cartas, 

loterías...) 

 CMCT-CAA 

Diferenza o concepto de suceso 
seguro, suceso posible e 

suceso imposible. 

  CMCT-CAA-CCL-CSIEE 

Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos 

contidos propios da estatística e 
probabilidade, utilizando 

estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios...), 

creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e 

tomando decisións, valorando 
as consecuencias destas e a 

conveniencia da súa utilización. 

CMCT-CAA-CCL-CSIEE 

Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos 

contidos propios da estatística e 
probabilidade, utilizando 

estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios...), 

creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e 

tomando decisións, valorando 
as consecuencias destas e a 

conveniencia da súa utilización. 

 

 


