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ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

 

1.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, integrando datos 

de observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos 

relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou 

escritos. (CCL, CMCCT) 

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de 

páxina, inserción de ilustracións ou notas etc). (CCL, CSIEE, CMCT, CD) 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

e presentar informes coas conclusións en diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 

necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 

(CMCCT, CCL, CAA, CSIEE) 

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes 

variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 

internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de 

proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións. (CCL, CMCCT, CSC, 

CD, CAA, CSIEE) 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización 

das funcións vitais do corpo humano e establecer algunhas relacións 

fundamentais entre elas e determinados hábitos de saúde. 

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización 

das funcións vitais do ser humano. CMCCT 

B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e coñecendo 

as repercusións para a saúde. 

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado 

e mantemento do funcionamento global do corpo. Recoñece estilos de vida 

saudables. (CMCCT, CCL, CSC) 
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B4.1. Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a 

transmisión da corrente eléctrica, os cambios de estado e as reaccións 

químicas: a combustión, a oxidación e a fermentación. 

CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para 

achegarse ao coñcemento das leis básicas que rexen fenómenos como a 

reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e os cambios de estado. 

(CMCCT, CAA, CSIEE) 

CNB4.1.2. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para 

achegarse ao coñcemento das leis básicas que rexen reaccións químicas: 

combustión, oxidación e fermentación. (CMCCT, CAA, CSIEE) 

B4.2. Coñecer as características das fontes de enerxía e materias primas 

renovables e non renovables e relacionalas co desenvolvemento enerxético 

e sostible. 

CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais características das 

diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e 

química. (CMCCT, CCL) 

CNB4.2.2. Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización 

das enerxías renovables e non renovables: esgotamento, choiva ácida, 

radioactividade, expoñendo posibles actuacións para un desenvolvemento 

sostible. (CMCCT, CSC, CCL) 

B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre 

diferentes fenómenos físicos e químicos da materia. 

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias 

sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da 

materia, en diferentes soportes (CMCCT, CAA, CSIEE, CCL, CD) 

CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características das reaccións 

químicas: combustión, oxidación e fermentación. (CMCCT, CAA) 

B5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos. 

CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o 

número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan. (CMCCT, CAA) 

CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas. 

(CMCCT, CCL) 

CNB5.1.3. Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos 

aparellos e a súa utilidade para facilitar as actividades humanas. (CMCCT, CSC) 
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B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía.Identificar 

os beneficios e riscos. 

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da 

humanidade. (CCL, CMCCT, CSC) 

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida 

cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no 

deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación. (CMCCT, CCL, CSC, 

CCEC) 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

 

1.2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e 

indirectas) 

CSB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a 

analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica 

oralmente e/ou por escrito. (CAA, CMCCT, CCL, CD) 

B1.2. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter 

información e como instrumento para aprender, e expresar contidos sobre 

Ciencias sociais. 

CSB1.2.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, 

blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos 

temas tratados. (CD, CAA, CCL, CMCCT, CSC) 

CSB1.2.2. Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, 

gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 

(CD, CAA, CCL, CMCCT, CSC) 

B1.3. Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 

constancia no estudo. 

CSB1.3.1. Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados. (CCL, CAA, CMCCT, 

CSC) 

CCB1.3.2. Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados 

coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos. (CCL, 

CAA, CMCCT, CSC) 

B1.4. Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que 

supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter social, 

xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto 

individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo. 

CSB1.4.1. Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que 

supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, 

social e histórico. (CAA, CD, CSIEE, CSC, CCL, CMCCT) 

B1.9. Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando as CSB1.9.1. Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 
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capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 

iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito 

emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle rodean. (CSIEE, 

CSC, CAA) 

B4.1. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 

historia. 

CSB4.1.1. Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da 

historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios 

e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha 

delas. (CSC, CAA, CCEC, CCL, CMCCT) 

B4.3. Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os 

procesos e acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, máis 

relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global da 

súa evolución. 

CSB4.3.1. Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das 

distintas idades da historia en España. (CMCCT, CSC, CCEC) 

CSB4.3.5. Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. 

XIX e XX e que determinan a nosa historia contemporánea. (CSC, CCEC, CAA) 

CSB4.3.6. Describe as características da sociedade española actual, e valora o 

seu carácter democrático e plural, así como a pertenza á Unión Europea. (CSC, 

CCEC, CAA) 

B4.4. Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no 

pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e 

estudo da historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

CSB4.4.1. Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural 

e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e 

mellora. (CSC, CCEC, CAA) 

B4.5. Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos 

como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de 

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

CSB4.5.1. Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita 

un museo ou un edificio antigo. (CSC, CCEC, CAA) 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

1.3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo 

matemático. 

MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e problemas coa precisión, co esmero e 

co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade da situación. (CMCT, 

CAA) 

B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións 

descoñecidas. 

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, 

valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares. (CMCT, 

CAA, CSIEE) 

MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos 

numéricos, para aprender e para resolver problemas, conxecturas e construír e 

defender argumentos. (CMCT, CD, CAA, CSIEE) 

B1.6. Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias 

para o cálculo para coñecer os principios matemáticos e resolver problemas. 

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando 

documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), 

buscando, analizando e seleccionando a información relevante, utilizando a 

ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros. (CSIEE) 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

(CMCT, CAA, CCL) 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. (CMCT, 
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CAA,CCL) 

B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as 

porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambiar información en 

contextos da vida cotiá. 

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. (CMCT) 

MTB2.5.2. 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) 

B2.6. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 

aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se 

realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis adecuado 

MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. (CMCT) 

MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o 

produto dunha fracción por un número. (CMCT) 

MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais. (CMCT) 

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para 

interpretar e intercambiar información e resolver problemas en contextos 

da vida cotiá. 

MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar 

partes. (CMCT) 

MTB2.7.3. Calcula aumentos e diminucións porcentuais. (CMCT) 

MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do 

dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida diaria. (CMCT, CAA) 

MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de 

tres en situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por 

escrito o significado dos datos, a situación formulada, o proceso seguido e as 

solucións obtidas. (CMCT, CCL, CAA) 

B2.8. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 

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

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

cotiá. 

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, 

decimais e fraccións). (CMCT, CAA) 

MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións reais. (CMCT) 

MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. (CMCT, CAA) 

B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 
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nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando 

e interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de 

resolvelo. (CMCT, CAA, CCL, CSIEE) 

B3.2. Operar con diferentes medidas 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e 

volume en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

(CMCT) 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa 

dada en forma complexa e viceversa. (CMCT) 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. (CMCT) 

B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas 

unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados en 

unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o 

proceso seguido e aplicándoo á resolución de problemas. 

MTB3.4.3. 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, CCL, CAA) 

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas 

revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

(CMCT, CAA, CSIEE) 
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ÁREA DE LINGUA CASTELÁ 

 

1.4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, organizar o 

discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e das demais. 

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao 

de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica).(CCL, CAA, CSC) 

LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 

estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 

consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. (CCL, 

CAA, CSC) 

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

comunicación en diferentes situacións con vocabulario preciso e estrutura 

coherente. 

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

e diálogos. Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e 

comunicación. (CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE) 

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

contexto de uso 

LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas 

para as diferentes funcións da linguaxe. (CCL) 

LCB1.5.3. Diferenza polo contexto o significado de correspondencias fonema-

grafía idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 

(CCL) 

B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas 

principais e secundarias e identificar ideas ou valores non explícitos. 

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

CCA) 

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

da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos). 

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades 

en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. (CCL, CD, CAA, CSC, 

CSIEE) 
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B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar activamente, 

recoller datos, preguntar e repreguntar, participar nas enquisas e 

entrevistas e expresar oralmente con claridade o propio xuízo persoal, de 

acordo coa súa idade. 

LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e 

aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, 

participación en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo persoal. CCL, CAA, 

CSC, CSIEE) 

B1.11. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 

aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de doutras persoas. 

LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da 

radio, televisión e da internet. (CCL, CD, CAA, CSC) 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando 

a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía 

correcta. 

LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos 

e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos). (CCL, CAA) 

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

principais e secundarias nos distintos tipos de textos. 

LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos 

característicos dos diferentes tipos de texto. (CCL, CAA) 

LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos. (CCL) 

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

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

(CCL, CAA) 

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

texto. (CCL, CAA) 

LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais sinxelos. 

(CCL, CAA) 

B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para seleccionar e 

recoller información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 

persoais. 

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte 

informático para obter datos e información para realizar traballos individuais 

ou en grupo. (CCL, CD, CAA) 

B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 

eficiente e responsable para a procura e tratamento da información. 

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información. (CCL, CD, 

CAA) 
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B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con 

coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas 

coidando a caligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida 

cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, 

textos literarios, folletos informativos e literarios, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, 

solicitudes, …. (CCL, CD, CAA) 

B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de 

textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e 

reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos con 

claridade, precisión e corrección, revisándoos para melloralos e avaliando, 

coa axuda de guías, as producións propias e alleas. 

LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do 

ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e 

utilizando unha expresión persoal. (CCL, CAA, CCEC) 

LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de 

acentuación e ortográficas propias do nivel. (CCL, CAA) 

B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver dúbidas sobre a 

lingua, o uso ou a ortografía das palabras. 

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

escritura. (CCL, CAA) 

B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 

eficiente e responsable para presentar as súas producións. 

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear 

táboas e gráficas. (CCL, CD, CAA) 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 

gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado 

das palabras e campos semánticos), así coma as regras de ortografía para 

favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 

presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, 

expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. (CCL) 

LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos 

nas formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os 

verbos. (CCL) 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. (CCL) 

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

da lingua. 

LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e 

homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e 
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abreviaturas. (CCL) 

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras 

derivadas. (CCL) 

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

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

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias 

que lle ofrece o dicionario. (CCL, CAA) 

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

producións escritas. (CCL) 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a 

través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número 

na expresión oral e escrita. (CCL) 

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

dun texto. (CCL)  

LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación. (CCL) 

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. (CCL) 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e 

avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo 

da aprendizaxe. (CCL, CD, CAA) 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer 

e información e considerala como un medio de aprendizaxe e 

enriquecemento persoal de máxima importancia. 

LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos 

literarios narrativos, poéticos e dramáticos. (CCL, CCEC) 

B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de 

textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e 

recoñecer e interpretar algúns recursos da linguaxe literaria (metáforas, 

personificacións, hipérboles e xogos de palabras), e diferenciar as 

principais convencións formais dos xéneros. 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. (CCL, CCEC) 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas 
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cancións, contos, refráns ou adiviñas. (CCL, CCEC) 
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ÁREA DE LINGUA GALEGA 

 

1.5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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) 

B1.4. 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, 

CSEIEE) 

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) 

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. (CCL, CSC) 

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. 

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

descritivo, expositivo e argumentativo). (CCL) 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo 

o significado de palabras e expresións polo contexto. (CCL, CAA, CSIEE) 

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

atopa nos textos. (CCL, CAA, CSIEE) 

B2.2. Interpretar e comprender a información procedente de gráficos, 

esquemas e ilustracións. 

LGB2.2.1. 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) 
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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) 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, con 

autonomía abonda, comprendendo como se organiza e colaborando no seu 

coidado e mellora. 

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con 

autonomía. (CCL, CAA, CD) 

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) 

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, CD, CAA, CSIEE) 

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. (CCL, CAA, 

CSIEE, CD) 

LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos. (CCL, CD, CAA, CSIEE) 

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) 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 

 

PÁXINA 

17 DE 27 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE O CRUCE - CERCEDA 

CURSO: 6º 

MATERIA: CIENCIAS DA NATUREZA, CIENCIAS SOCIAIS, MATEMÁTICAS, LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA, VALORES SOCIAS E 

CÍVICOS E TIC E TRABALLO POR PROXECTOS 
 

  

 

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

persoais dos verbos. (CCL, CAA) 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a 

sílaba tónica das átonas. (CCL, CAA) 

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, 

interrogativo, exclamativo e imperativo. (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) 

B4.2. 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. 

LGB4.2.1. 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) 

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) 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. (CCL) 

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) 

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

compostas. (CCL, CAA) 

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas, 

arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

(CCL, CAA) 

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, 
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adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. (CCL, CCEC, CD) 

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) 

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 

metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras. (CCL, CCEC, CAA) 

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 dados, para 

comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, lembranzas. (CCL, CCEC, 

CSC) 
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ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

1.6. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na 

dignidade persoal 
VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e digna. (CSC, CSIEE) 

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as 

emocións de forma positiva. 

VSCB1.2.3 Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e á resolución 

de conflitos. (CSC, CSIEE) 

VSCB1.2.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que 

respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. (CSC, CSIEE, CCL) 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca 

e esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.3. Xera confianza nos demais realizando unha autoavaliación 

responsable da execución das tarefas. (CSC, CAA, CSIEE) 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, 

manexando as dificultades para superar frustracións e sentimentos 

negativos ante os problemas. 

VSCB1.4.1. Propón alternativas á resolución de problemas sociais. (CSC, CSIEE) 

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. (CSC, CSIEE) 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e cívicos e implanta solucións 

potencialmente efectivas (CSC, CAA, CSIEE) 

B2.2. Iniciar, manter e finalizar conversas cunha maneira de falar 

adecuada aos interlocutores e ao contexto, tendo en conta os factores que 

inhiben a comunicación para superar barreiras e os que permiten lograr 

proximidade. 

VSCB2.2.2. Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo. (CCA, CSC) 

B2.5. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades 

sociais. 
VSCB2.5.1. Interacciona con empatía. (CSC, CCL, CSIEE) 

B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha 

actitude aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e 

sentimentos. 

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo 

puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula. (CSC, 

CSIEE) 
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B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

(CAA, CSIEE, CSC) 

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade 

educativa empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir 

dos valores universais. 

VSCB3.3.3. Participa na elaboración das normas do colexio. (CCL, CSC, CSIEE) 

VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. (CSC) 

B3.5. Practicar o altruísmo no contorno próximo sensibilizando sobre o seu 

valor. 

VSCB3.5.2. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade 

educativa. (CSC, CSIEE) 

B3.6. Crear un sistema de valores asumindo os dereitos e deberes do 

alumnado, realizando xuízos morais de situacións escolares e resolvendo 

dilemas morais con supostos prácticos. 

VSCB3.6.1. Realiza xuízos morais de situacións escolares. (CSC, CSIEE) 

B3.8. Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non 

discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, aplicándoa á 

análise do contorno social. 

VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade 

de oportunidades… (CSC, CSIEE) 

VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso de 

estereotipos no contexto escolar. (CSC, CSIEE) 

B3.9. Expresar a relevancia de preservar os dereitos de libre expresión e 

opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión realizando 

traballos de análise e síntese. 

VSCB3.9.1. Valora e respecta a libre expresión. (CSC) 

VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás propias. 

(CSC) 

B3.10. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de 

dereitos e corresponsabilidade de homes e mulleres. 

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de 

oportunidades de homes e mulleres. (CSC, CSIEE) 

B3.13. Comprender a importancia da contribución dos cidadáns e cidadás 

aos servizos públicos e aos bens comúns a través dos impostos realizando 

razoamentos críticos. 

VSCB3.13.1. Comprende, valora e expón por escrito o deber da contribución 

cidadá ao ben da sociedade. (CSC, CCL, CSIEE) 

B3.14. Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no planeta 

concienciándose do respecto ao contorno e desenvolvendo a capacidade 

crítica cara aos acontecementos que o modifican. 

VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica as 

consecuencias do esgotamento das fontes de enerxía. (CSC, CCL, CSIEE) 

VSCB3.14.3. Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire non 

contaminado para a saúde e a calidade de vida. (CCL, CSC, CAA, CSIEE) 

VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades humanas 
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contaminantes. (CSC, CD, CMCT, CCEC) 

B3.15. Ser capaz de realizar  primeiros auxilios e tomar medidas 

preventivas, valorando a importancia de previr accidentes domésticos. 

VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a 

saúde e a calidade de vida. (CCL, CAA, CSIEE) 

VSCB3.15.2. Coñece as prácticas de primeiros auxilios. (CSC, CSIEE) 

B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores sociais e 

cívicos en contornos seguros. 

VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. (CD, CSC) 

VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos do contorno dixital. 

(CCL, CAA, CSC) 

B3.17. Analizar criticamente a influencia da publicidade sobre o consumo 

empregando as novas tecnoloxías. 

VSCB3.17.1. Realiza análise de información dixital sobre as razóns polas que as 

persoas senten a necesidade de consumir ao ver un anuncio publicitario. (CD, 

CSC, CSIEE) 

VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a influenza da publicidade expresando as 

conclusións mediante traballos creativos. (CSC, CCEC, CD) 

B3.18. Investigar sobre a prevención de accidentes de tráfico xerando 

iniciativas e alternativas persoais. 

VSCB3.18.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr 

accidentes de tráfico. (CSC, CCL, CSIEE) 
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ÁREA DE TIC E TRABALLO POR PROXECTOS 

 

1.7. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.7. Aprender a mirar e dicir o positivo, quererse e estar cos demais. 
ECB1.7.1. Aprende a mirar e dicir o positivo, quererse e estar cos demais. (CAA, 

CSC, CCL) 

B1.8. Comunicar verbal e non verbalmente. ECB1.8.1. Comunica verbal e non verbalmente. (CAA, CSC, CCL) 

B1.10. Desenvolver a empatía e o traballo cooperativo. ECB1.10.1. Desenvolve a empatía e o traballo cooperativo. (CAA, CSC, CCL) 

B1.11. Aprender a detectar e definir problemas. ECB1.11.1. Aprende a detectar e definir problemas. (CAA, CSC, CCL) 

B1.12. Atopar solucións para problemas. ECB.1.12.1. Atopa solucións aos problemas. (CAA, CSC, CCL) 

B2.1. Utilizar as tecnoloxía da información para tratara información. 

ECB.2.1.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a 

información. (CSC, CCEC, CD, CCL, CSIEE) 

ECB2.1.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información. (CSC, 

CCEC, CD, CCL, CSIEE) 

ECB2.1.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información. (CSC, CCEC, 

CD, CCL, CSIEE) 

B2.2. Realizar diferentes tipos de lectoescritura. 

ECB2.2.1. Realiza diferentes tipos de lectoescritura en función de cada texto: de 

investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas 

empregando os recursos TIC. (CSC, CCEC, CD, CCL, CSIEE) 

B2.3. Empregar os diferentes programas educativos do netbook do 

alumno/a para desenvolver o traballo por proxectos. 

ECB2.3.1. Emprega os diferentes programas educativos do netbook para 

desenvolver o traballo por proxectos. (CSC, CCEC, CD, CCL, CSIEE) 

B3.2. Distinguir as causas de motivación no estudio e o valor da propia 

motivación como reestímulo posterior. 

B3.2.1. Síntese estimulado intrínseca e extrínsecamente á hora de afrontar as 

súas tarefas escolares. (CSC, CAA, CSIEE) 
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B3.3. Identifica a importancia da concentración para levar a cabo un 

estudio eficaz. 

B3.3.1. Mantén unha actitude de favorecemento da atención durante as súas 

actividades escolares. (CSC, CAA, CSIEE) 

B3.3.2. Utiliza técnicas que melloran a súa concentración durante o estudio. (CSC, 

CAA, CSIEE) 

B3.5. Coñece as operacións comúns para o estudio e aprendizaxe de 

calquera área ou materia: comprender, asociar, relacionar e reter. 

B3.5.1. É quen de levar a cabo as operacións básicas para o estudio de calquera 

materia de forma organizada e secuenciada. (CSC, CAA, CSIEE) 

B3.6. Coñecer e utilizar as diferentes axudas visuais para mellorar a 

comprensión dun texto. 

B3.6.1. Observa e no seu caso realiza esquemas, debuxos e gráficos acompañando 

os textos. (CSC, CAA, CSIEE) 

B3.7. É quen de realizar diversos tipos de lecturas según as 

características do texto 

B3.7.1. Fíxase habitualmente nas palabras de transición para relacionar as ideas do 

texto. (CSC, CAA, CSIEE, CCL) 

B3.8. Coñecer as técnicas principais de subliñado. 

B3.8.1. Xerarquiza as ideas principais e as complementarias dun texto 

distinguíndoas á hora de subliñar utilizando diferentes formas ou cores. (CSC, 

CAA, CSIEE, CCL) 

B3.9. Identifica o que se debe subliñar nun texto. 
B3.9.2. Subliña o realmente importante dun texto de xeito que lle permita 

visualmente ter unha idea do sentido global do mesmo. (CAA, CSIEE, CCL) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 
 

 Observación sistemática: Pode observarse grazas ao rexistro 

da participación do alumnado nas tarefas desenvolvidas no E-

Dixgal a diario e, na participación das videoconferencias. 
 

 Análise das producións do alumnado: Para a súa valoración 

teremos en conta as tarefas desenvoltas polo alumnado no 

caderno (que nos mostrarán a través de imaxes e 

videoconferencias) así como as tarefas desenvoltas no libro 

dixital (ás cales o mestre ten acceso a través dos informes de 

cada alumno/a no rexistro de actividade). Tamén se valorarán 

as actividades e traballos de investigación que entregan como 

tarefas online a través do E-Dixgal. 

Instrumentos 
 

 Instrumentos cuantitativos: listas de control de entrega de 

tarefas, fichas de autoavaliación e, rexistro da tarefa 

desenvolvida a diario. 
 

 Instrumentos cualitativos: observación, achegas dos distintos 

traballos ou tarefas, fichas de seguimento, diarios da clase, 

debates, participación activa nas videoconferencias, etc. 

Cualificación 

final 

Para obter a cualificación final de curso teranse en conta os 

seguintes criterios de cualificación:  
 

 Valoración dos contidos e competencias adquiridas ou 

desenvolvidas durante o 1º e 2º trimestre do curso. (60%) 
 

 Realización do traballo diario feito dende as casas durante o 

3º trimestre. (Realización axeitada (en tempo e forma), 

presentación (fichas/tarefas do caderno) e, limpeza e coidado 

do mesmo). (20%)   
 

 Valoración das actitudes fronte o traballo desenvolto, tanto 

presencialmente durante o 1º e 2º trimestre, como non 

presencial durante o 3º trimestre: escoita, participación, 

esforzo, colaboración, respecto das normas... (20%) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades a desenvolver ao longo do 3º trimestre, coa 

maioría do alumnado, son principalmente de repaso e reforzo 

dos contidos traballados durante o 1º e 2º trimestre. 
 

Así mesmo, e tendo en conta que os contidos que se 

desenvolven na Etapa de Educación Primaria teñen un carácter 

cíclico e que se repiten ano tras ano  e curso a curso con 

pequenas ampliacións, algunhas das actividades a desenvolver 

durante o 3º trimestre versarán sobre estes contidos 

ampliación, que serán na súa maioría de repaso de 5º curso e 

que se consideran imprescindibles traballar para un bo 

desenvolvemento do curso próximo.  
 

Co alumnado que ten materia suspensa na 1ª e 2ª avaliación 

incidirase principalmente en desenvolver tarefas e actividades 

de recuperación dos contidos previamente non adquiridos.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

 Metodoloxía empregada co alumnado con 

conectividade: 

Grazas a que a aula de 6º está inmersa no Proxecto Abalar e 

no Proxecto E-Dixgal e que conta con todos os libros en 

soporte dixital, seguiremos traballando cos contidos dos libros 

dixitais do entorno virtual de aprendizaxe (EVA), 

principalmente os da editorial NETEX, así como con todos 

aqueles elaborados polo profesorado e colgados para o propio 

acceso do alumnado.  
 

As tarefas serán tanto as máis tradicionais empregando 

materiais ordinarios (como son os cadernos e as fichas) como 

as novas tecnoloxías (libros dixitais, sistemas de 

videoconferencias, enlaces á vídeos explicativos...).  
 

Colgaranse a diario as tarefas a desenvolver polo alumnado 

onde figurarán as mesmas xunto con explicacións detalladas e 

mesmo enlaces directos a vídeos explicativos. Ademais, 

atenderanse as dúbidas particulares do alumnado con respecto 

as actividades por medio das Mensaxes persoais a través do 
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servizo de mensaxería do E-Dixgal. Tamén se realizarán, cando 

menos, unha vez por semana, videoconferencias grupais para 

falar sobre as actividades desenvoltas ao longo da semana en 

curso, aclarar posibles dúbidas e, facer un adianto do que se 

traballará na semana posterior. Así mesmo, tamén se 

desenvolverán videoconferencias individuais co alumnado que o 

precise, ao longo de todos os días da semana.   
 

 Metodoloxía empregada co alumnado sen 

conectividade:  

Ao alumnado que carece de conectividade prepararánselle as 

tarefas semanalmente e envíanse para a súa impresión ao 

concello que llas fará chegar aos seus domicilios. Unha vez alí, 

o alumnado resolverá dúbidas e ensinará as tarefas feitas a 

mestra empregando as mensaxes e videochamadas por 

WhatsApp.  

Materiais e 

recursos 

 En canto aos recursos humanos debemos destacar a 

presenza da miña persoa como titora do grupo, así como a 

mestra especialista en pedagoxía terapéutica e a mestra 

especialista en audición e linguaxe, as cales nos organizan 

actividades específicas para os distintos casos de NEAE 

presentes na aula. Así mesmo, tamén colabora elaborando 

algunhas actividades de repaso e reforzo o mestre asignado 

para desenvolver a actividade de Refórza-T no centro. 
 

  En canto aos recursos materiais empregados podemos 

destacar os materiais impresos (contos, xornais, fotografías, 

libros…); material funxible (cadernos, bolígrafos, lapis,…) e 

materiais audiovisuais (ordenadores, impresora, programas 

como os Libros Interactivos Multimedia (LIM), programas 

para establecer videoconferencias como por exemplo Webex, 

correo electrónico, mensaxes e videochamadas por WhatsApp 

...)  
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O alumnado estará informado directamente por parte da 

mestra titora a través das Mensaxes individuais da 

Mensaxería do Eva E-Dixgal. 

 

Así mesmo, informarase tamén ás familias dos asuntos que 

teñan que ver co proceso educativo dos seus fillos/as a través 

da aplicación AbalarMóbil. Tamén está a disposición das 

familias o correo electrónico da titora. 

 

Nos casos particulares nos que as familias non dispoñen de 

conectividade a información será transmitida por vía 

telefónica directa.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


