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 PRESENTACIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DO NIVEL . 

 

1.1- Membros  do equipo de nivel: 

          TITORES: 

� 6º A  - María Mercedes Vázquez Salgado. 

� 6º B  - Fátima Rodriguez Bouzo. 

 

ESPECIALISTAS e outros profesores/as que imparten clases neste ciclo: 

� José Manuel Rodríguez Gómez: Educación Física. 

� Ana Mª Rodríguez Hermida-Montes : Música 

� Manuel Fernández Álvarez:  Relixión. 

� Patricia PortelaIglesias: Plástica  -sección bilingüe. 

� Ana MartínezAlonso: especialista Inglés. 

� María AngelesJiménezIglesias: especialista de A.L. 

� Rebeca Fernández Iglesias: especialista en P.T. 

� Fátima Rodriguez Bouzo: Alternativa. 

 

-  Nª de Alumnos e distribución : 

  

O C.P.I. da Cañiza é un centro Integrado que escolariza nenos e nenas de Educa-
ción Infantil, de Educación Primaria e Educación Secundaria. Distribuídas da seguinte 
maneira: 6 unidades de Educación Infantil, 12 Unidades de Educación Primaria e 13 
de Secundaria, unha delas de Diversificación Curricular.   

 6ºA  20 alumnos/as 

 6ºB     20 alumnos/as 

 

-  Aspectos organizativos :  

   

Reunións de nivel:  as reunión previstas para este curso escolar terán lugar os luns 
ás 15:15 na aula dun dos titores.  

De darse o caso de que, algún dos membros do nivel, teña que asistir a algunha 
outra reunión ou actividade de obrigado cumplimento no centro que non lle permita 
estar puntual á hora establecida para levar a cabo a reunión de nivel, deberase espe-
rar a que esten presentes a totalidade dos membros para poder realizala 
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 Titoría coas familias :  Tódolos luns de 16.15 a 17.15 

 

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DOS NENOS E NENAS 
ENTRE 11 E 12 ANOS 

 

DESENVOLVEMENTO SOCIOAFECTIVO E INTELECTUAL 

 

O período de idade comprendido entre os dez e os doce anos, que se corresponde 
co terceiro ciclo de Educación Primaria, caracterízase por unha serie de trazos evoluti-
vos que afectan o desenvolvemento socioafectivo e intelectual dos nenos e nenas. 

 

� Desenvolvemento socioafectivo. 

 Os nenos e nenas revelan unha autonomía e unha autodeterminación que ata 
agora non mostraran e que constitúe un dos trazos esenciais desta etapa de desen-
volvemento; pero, ao mesmo tempo, continúan sendo moi sensibles ás influencias do 
seu grupo. Pódese dicir que os nenos necesitan o grupo para comprender o seu mun-
do e requiren de estímulos suficientes para exteriorizar de forma controlada a súa 
afectividade. 

 

� Desenvolvemento intelectual. 

 Os nenos e nenas desta idade teñen unha visión máis obxectiva da realidade 
e alcanzan maior capacidade de operar cos sistemas de símbolos da linguaxe, as ma-
temáticas e a vida social. Adquiriron mecanismos mentais que os distancian do mundo 
dos obxectos directamente percibidos e das accións concretas sobre eses obxectos. 
No seu lugar, agora poden operar con símbolos, aínda que, sen dúbida, necesitan 
axuda para realizar estas operacións; ademais, empezan a comprender que nunha 
situación dada interveñen e funcionan moitos factores, e tratan de separalos. En xeral, 
aos doce anos desenvólvese o dominio das operacións formais e dos razoamentos, 
que levan a identificar as consecuencias dos feitos ou a deducir novas ideas doutras 
xa coñecidas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

As competencias clave do currículo serán as seguintes 
 

1. Comunicación lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT) 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
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7. Conciencia e expresiónsculturais (CCEC). 

 
DISCIPLINAS DO 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Troncais  Específicas  Libre configuración 

autonómica 

Libre configuración 

de centro 

Ciencias da nature-

za 

Educaciónfísica Lingua galega e 

literatura 

Reforzos nas linguas 

Ciencias sociais Relixión/Valores sociais e 

cívicos 

  

Lingua castelá e 

literatura 

Educaciónartística   

Matemáticas    

Lingua estranxeira: 

inglés 

   

 
OBXECTIVOS 
 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 
acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os derei-
tos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de respon-
sabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito em-
prendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 
que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 
como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 
persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discri-
minación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desen-
volver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa bá-
sica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 
situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 
problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñece-
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mentos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da 
súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, 
a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 
con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 
comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e ela-
boran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na constru-
ción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, res-
pectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favo-
recer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personali-
dade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á 
violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discrimina-
ción por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 
dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e so-
ciais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 
importantes á cultura e á sociedade galega. 

 

 

 

 

 

CONTIDOS (ANEXO I) 
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EDUCACIÓN EN VALORES 
 

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que interactúan  
en todas as áreas do currículo escolar, e o seu  desenvolvemento afecta á globalidade 
do mesmo; non se trata dun  conxunto de ensinos autónomos, senón máis ben dunha 
serie de elementos  da aprendizaxe sumamente globalizados, estudados dentro de  
Lingua, Matemáticas, Coñecemento do medio, etc. A aprendizaxe  significativa, que se 
establece sempre desde a realidade inmediata do alumno, propicia ademais esta for-
ma de abordar os valores, dado que a mesma situación contextual que introduce os 
coñecementos dunha área serve de base a estes contidos. Ademais, a metodoloxía 
adecuada debe coidar especialmente a coherencia entre os contidos e a forma de ac-
tuar na aula. 

Entre os valores que teñen unha presenza máis relevante neste ciclo destacamos 
os seguintes: 

� Educación moral e cívica. 

Preséntanse contextos nos que os alumnos e alumnas se ven obrigados a xulgar e 
xerarquizar valores. En todas as actividades colectivas maniféstase unha valoración 
positiva da participación, o intercambio de puntos de vista, o respecto ás opinións e 
regras, etc.  

� Educación para a paz. 

O obxectivo é que o neno comprenda que a construción da paz é tarefa de todos. 
Igual que sucede cos conflitos cotiáns, moitas veces o odio entre os pobos é froito do 
descoñecemento e a falta de comunicación, e o mellor xeito de superar estes pro-
blemas é o diálogo. 

As diferenzas culturais entre os distintos pobos son un rico patrimonio que hai que 
coñecer para valorar a todas as persoas por igual. O neno debe achegarse ao coñe-
cemento doutras realidades, coa finalidade de respectar os costumes e formas de vi-
da que alí se manifestan. 

� Educación para a saúde. 

O coñecemento do propio corpo é a base para introducir algúns conceptos básicos 
de saúde e hixiene que deben traducirse en hábitos e manterse durante toda a vida 
da persoa. 

� Educación sexual. 

Exponse como esixencia natural da formación integral da persoa. O obxectivo é 
coñecer os cambios corporais que aparecen co crecemento e que diferencian fisica-
mente os dous sexos. 

� Educación ambiental. 

As grandes cuestións da educación ambiental céntranse no descubrimento do con-
torno e no desenvolvemento dunha actitude favorable á protección e conservación do 
medio inmediato.  

� Educación viaria. 
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O obxectivo é capacitar o neno na súa faceta de peón autónomo e posible condu-
tor de bicicletas. Para iso serven como eixos de globalización as unidades referidas 
ao medio social: a rúa, a cidade, os pobos... Establécense coñecementos sobre os 
elementos e signos viarios, e foméntanse outros de tipo condutal que lle permiten a 
adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situacións concretas. Ade-
mais aténdese ao coñecemento das redes e infraestruturas de transporte, facendo 
partícipe ao neno das pautas de actuación no uso de calquera dos medios de trans-
porte, privados ou colectivos. 

� Educación do consumidor. 

A educación para o consumo responsable comeza con reflexións sobre as actitu-
des dos nenos e nenas, que deben empezar a distinguir entre aquilo que realmente 
necesitan (a roupa, a comida, o transporte, etc.) e aquilo do que poden prescindir fa-
cilmente. O aproveitamento de elementos que se consideran de refugallo proporcio-
na experiencias que desenvolven nos nenos e nenas os hábitos adecuados de utili-
zación dos recursos que teñen ao seu alcance. 

� Educación non sexista.  

Preséntase á muller en situacións iguais ás do home, tanto no ámbito da escola 
como no do traballo e noutros contextos cotiáns. Por outra banda, utilízase unha lin-
guaxe coeducativa. 

 

 

 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS XENERAIS 

 

O proceso de ensinanza e aprendizaxe debe cumprir os seguintes requisitos: 

 

� Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes 
previas. 

� Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización 
dos seus coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

� Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por si sos. 
� Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus 

coñecementos. 
� Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, co fin 

de que resulten motivadoras. 

 

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son 
os seguintes: 

 

� Metodoloxía activa. 

 

 Supón atender dous aspectos intimamente relacionados: 
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1. Integración activa dos alumnos na dinámica xeral da aula e na 
adquisición e configuración das aprendizaxes. 

2. Participación no deseño e desenvolvemento do proceso de ensinanza e 
aprendizaxe.  

 

� Motivación. 
 

Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e ex-
pectativas dos alumnos. Tamén será importante arbitrar dinámicas que fomenten o 
traballo en grupo. 

 

� Autonomía na aprendizaxe. 
 

Como consecuencia dos dous puntos anteriores, a metodoloxía favorece a maior 
participación dos alumnos. Concrétase nos seguintes aspectos: 

• A utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estrutu rada na 
presentación dos novos contidos. 
• A gradación das actividades , cuxa xerarquización varía segundo a 
natureza de cada programa, aparecendo en último lugar as que requiren un 
maior grao de habilidade e autonomía. 
• A énfase nos procedementos e técnicas de aprendizaxe , que inclúen 
unha reflexión sobre os contidos obxecto de estudo e unha revisión final. 

 

� Programación cíclica , perfectamente integrada nos obxectivos xerais da 
etapa, e unha rigorosa selección dos contidos , que reforzan o aprendido 
nos cursos precedentes e abren o coñecemento cara a novos temas. 

 

� Atención á diversidade do alumnado. 

 A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus princi-
pios básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os 
seus distintos intereses e motivacións. 

 

� Sensibilidade pola educación en valores. 
 

 O progresivo acceso a formas de conduta máis autónomas e a crecente so-
cialización dos alumnos fai obrigada a educación en valores. Esta contémplase na 
presentación explícita de actividades que conducen á adopción de actitudes positi-
vas sobre o coidado do propio corpo, a conservación da natureza, a convivencia… 

 

� Avaliación do proceso educativo. 
 

 A avaliación concíbese dunha forma holística, é dicir, analiza todos os aspec-
tos do proceso educativo e permite a retroalimentación, a achega de informacións 
precisas que permiten reestruturar a actividade no seu  conxunto. 
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AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS/AS  

 

Os diversos modelos de agrupamento que adopta o centro son unha dimensión 
esencial. Cremos que utilizar un único modelo de agrupamento, con independencia da 
diversidade de características do conxunto de alumnos e das actividades de ensinanza 
e aprendizaxe, limita o potencial enriquecedor do proceso educativo.  

 

A diversidade de agrupamentos ao longo deste proceso cumpre dous obxectivos: 

 

� Proporciona unha mellor explotación das actividades escolares. 
� Constitúe un instrumento de adecuación metodolóxica ás necesidades dos 

nosos alumnos. 

A selección dos diversos tipos de agrupamento que se van a articular atende 
os seguintes principios: 

� Parte do modelo educativo do centro. 
� Responde ás posibilidades e recursos materiais e humanos do centro. 
� É suficientemente flexible para realizar adecuacións puntuais en certas 

actividades. 
� Baséase na observación real dos nosos alumnos e na predición das súas 

necesidades. 
� Mantén unha estreita relación coa natureza disciplinar da actividade ou área. 

 

Os criterios de distribución do alumnado por aulas obedecen a unha análise siste-
mática, que recolle aspectos de debate tan importantes como o punto de partida dos 
alumnos ao chegar ao comezo do ciclo e de cada curso, as peculiaridades educativas 
do centro e a natureza da área ou actividade. 

 

CRITERIOS DE AGRUPAMENTO: 

 

o Procedencia dun mesmo centro. 
o Idade cronolóxica. 
o Nivel de instrución. 
o Ritmo de aprendizaxe. 
o Intereses.  
o Motivación. 
o Natureza da área ou da actividade. 

 

TIPOS DE AGRUPAMENTO: 

• Aula. 
• Gran grupo. 
• Pequeno grupo. 
• Talleres. 
• Comisións de traballo. 
• Grupos de actividade. 
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ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 

 

A distribución de espazos formúlase a partir destes obxectivos: 

• Incrementar as posibilidades de interacción grupal. 
• Potenciar na actividade escolar un grao de autonomía suficiente. 
• Permitir o aproveitamento de espazos alleos á propia aula. 

 

O ESPAZO DO AULA 

O primeiro bloque de decisións contempla a adscrición do espazo de aula ben ao 
grupo, ben á área impartida. Esta decisión tamén implica a elección dos materiais in-
tegrantes do espazo fundamental de traballo e a súa relación cos agrupamentos flexi-
bles, e a aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto e situación de 
aprendizaxe (recunchos de aprendizaxe, comisións de traballo, grupos de actividade, 
quendas de roda...). 

Ademais, considérase o problema da disposición das mesas, o lugar ocupado polo 
profesor na aula e a relación kinésica da aula. As decisións atenden á existencia de 
diferentes espazos con ritmos distintos de participación, cunha zona de acción e unha 
zona marxinal (zona anterior e zonas posterior e laterais, respectivamente) e a necesi-
dade de activalas. 

 

En síntese, algúns dos aspectos a ter en conta no modelo de aula son os seguintes: 

 

• Aula-grupo / aula-área. 
• Materiais integrantes do aula. 
• Relación con agrupamentos. 
• Disposición da aula. 
• Recursos para a mobilización. 
• Relación espacial profesor-alumnado. 
• Condicións xerais (iluminación, estado, etc.) 

 

OS ESPAZOS DE USO ESPECÍFICO 

 

O segundo ámbito de decisións referentes á distribución de espazos refírese a 
aqueles que teñen un uso específico no centro, e que en definitiva son de uso común 
por parte de todos os alumnos. 

Algúns destes espazos son os seguintes: 

• Biblioteca. 
• Aula de inglés.. 
• Polideportivo. 
• Sala de informática. 
• Patios. 

 

ACTIVIDADE DOCENTE: 
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• Coordinación de equipos. 
• Coordinación de niveis. 
• Coordinación de grupos. 
• Atención a pais. 
• Acción titorial. 
• Clases de reforzo. 

 

SELECCIÓN DE MATERIAIS E RECURSOS 

 

Os criterios de selección dos materiais curriculares que sexan adoptados polos 
equipos docentes seguen un conxunto de criterios homoxéneos que proporcionan res-
posta efectiva ás formulacións xerais de intervención educativa e ao modelo didáctico 
anteriormente propostos. De tal modo, establécense oito criterios ou directrices xerais 
que perfilan a análise: 

 

• Adecuación ao contexto educativo do centro. 
• Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto 
educativo do centro. 
• Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos. 
• A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co 
nivel e a fidelidade á lóxica interna de cada área. 
• A adecuación aos criterios de avaliación do centro. 
• A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para 
a atención ás diferenzas individuais. 
• A claridade e amenidade gráfica e expositiva. 
• A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa. 

 

Atendendo a todos eles, establecemos unha serie de pautas concretas que dirixirán 
a nosa selección e que están plasmadas na seguinte guía de valoración de materiais 
curriculares. 

 

INDICADORES: 

 

• Encádrase con coherencia no Proxecto educativo do centro. 
• Cobre os obxectivos do currículo. 
• O número de unidades organiza adecuadamente o curso. 
• Os obxectivos están claramente explicitados. 
• Os contidos seleccionáronse en función dos obxectivos. 
• A selección de contidos está adecuada ao nivel de desenvolvemento 
psicoevolutivo dos alumnos. 
• A progresión é adecuada. 
• Contribúe ao desenvolvemento das competencias básicas. 
• Parte dos coñecementos previos dos alumnos. 
• Asegura a realización de aprendizaxes significativas. 
• Esperta a motivación cara ao estudo e a aprendizaxe. 
• Potencia o uso das técnicas de traballo intelectual. 
• Presenta actividades de reforzo e de ampliación.  
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• A cantidade de actividades é suficiente. 
• Permiten a atención á diversidade. 
• As actividades están ben diferenciadas dos contidos. 
• As informacións son exactas, actuais e cientificamente rigorosas. 
• A información e as explicacións dos conceptos exprésanse con claridade. 
• Facilita a memorización comprensiva mediante unha adecuada organización 
das ideas, destacando as principais sobre as secundarias. 
• A linguaxe está adaptada ao nivel. 
• As imaxes achegan aclaracións ou ampliacións ao texto. 
• Recórrese suficientemente á información gráfica mediante esquemas, táboas, 
gráficos, mapas, etc. 
• A disposición dos elementos nas páxinas aparece clara e ben diferenciada. 
• O aspecto xeral do libro resulta agradable e atractivo para o alumno. 

 

 

AVALIACIÓN 
 

A AVALIACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL 

 

Como establece a LOMCE a avaliación será continua, global e integradora e se fará 
tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables 
establecidos no decreto 105/2014. 

 

Entendemos a avaliación como un proceso integral, no que se contemplan diversas 
dimensións ou vertentes: análise do proceso de aprendizaxe dos alumnos; análise do 
proceso de ensino e da práctica docente; e análise das programacións de aula. 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE DOS ALUMNOS  

 

A avaliación concíbese e practícase do seguinte xeito: 

 

� Continua e global , xa que atende a aprendizaxe como proceso, contrastando os 
diversos momentos ou fases, e ademais, tendo en conta o progreso do alumno no 
conxunto das áreas do currículo. Contémplanse tres modalidades: 

 

• Avaliación inicial. Achega datos sobre o punto de partida de cada alumno, 
proporcionando unha primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e 
características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha 
metodoloxía adecuada. 

 

• Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ao longo do proceso, 
conferindo unha visión das dificultades e progresos de cada caso. 
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• Avaliación sumativa. Establece os resultados ao termo do proceso total de 
aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 

 

• Individualizada , centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación 
inicial e particularidades. 

   

• Integradora , para o que contempla a existencia de diferentes grupos e 
situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se 
seleccionan. 

 

• Cualitativa , na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en 
cada situación particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis 
de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 

• Orientadora , dado que achega ao alumno ou alumna a información precisa 
para mellorar a súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 

 

 

Algúns dos procedementos e instrumentos existentes para avaliar o proceso de 
aprendizaxe son os seguintes: 

 

� Observación sistemática: 
 

• Escala de observación. 
 
• Rexistro anecdótico persoal. 

 

� Análise das producións dos alumnos: 
 

• Monografías. 
• Resumos. 
• Traballos de aplicación e síntese. 
• Caderno da clase. 
• Textos escritos. 
• Produciónsorais. 

 

� Intercambios orais cos alumnos: 
 

• Diálogo. 
• Entrevista. 
• Postas en común. 
• Asembleas. 

 

� Probas específicas: 
 

• Obxectivas. 
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• Abertas. 
• Exposición dun tema. 
• Resolución de exercicios. 

 
� Autoavaliación. 

 
� Coavaliación. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 
 

 Resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos. 
 
 Segundo os distintos instrumentos de avaliación empregados na aula os 
resultados obtidos en cada un deles terán un peso determinado na avaliación xeral da 
Área. 

 
 % 

Actividades realizadas polo alumnado e traballo diario 20 

Probas ou exames 70 

Rexistros anecdóticos 10 

 

 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCEN TE 

 

Atenderá estes aspectos: 

 

• Organización e coordinación do equipo. Grao de definición. Distinción de 
responsabilidades. 
• Planificación das tarefas. Dotación de medios e tempos. Distribución de 
medios e tempos. Selección do modo de elaboración. 
• Participación. Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e 
aprobación de acordos. Implicación dos membros. Proceso de integración no 
traballo. Relación e implicación dos pais. Relación entre os alumnos, e entre os 
alumnos e os profesores. 

 

Algúns dos procedementos e instrumentos existentes para avaliar os devanditos 
aspectos son os seguintes: 

 

� Cuestionarios: 
 

- Aos alumnos. 

- Aos pais. 
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� Intercambios orais: 
 

- Entrevista con alumnos. 

- Debates. 

- Entrevistas con pais. 

- Reunións con pais. 

 

� Observador externo. 
 

AVALIACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DE AULA  

 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso avaliaranse os seguin-
tes indicadores: 

 

� Desenvolvemento en clase da programación. 
� Relación entre obxectivos e contidos. 
� Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidade s reais. 
� Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades  reais. 
 
 

A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE EAS MEDIDAS PARA 
AFRONTAR OS PROBLEMAS DE APRENDIZAXE  

 
VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

 

Con obxecto de axustarnos o máximo posible á realidade dos nosos alumnos, 
acordamos realizar unha valoración das súas características segundo os seguintes 
parámetros: 

 

• Que valorar: 
 

⌧ Rendemento do alumno no curso anterior. 
⌧ Personalidade. 
⌧ Afeccións e intereses.  
⌧ Situación económica e cultural da familia. 
⌧ Etcétera. 

 

• Como obter a información: 
 

• Informes de titores anteriores. 
• Cuestionario previo aos alumnos. 
• Entrevista individual. 
• Cuestionario aos pais. 
• Entrevista con pais. 
• Etcétera. 
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Deste xeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amplo abano de capa-
cidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos.  

 

Consideramos adaptacións curriculares  cantos cambios se produzan no currículo 
co fin de atender ás diferenzas individuais dos nosos alumnos. O equipo ou o profesor, 
ao establecer cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto a estratexia a 
seguir como as características do alumno ou alumna que poidan axudar ou entorpecer 
a estratexia: en que agrupamentos traballa mellor, que tempo permanece concentrado, 
a que reforzos é receptivo, que autoconcepto ten, etc. 

 

Dentro das adaptacións curriculares imos diferenciar dous modelos de resposta en 
función das situacións de istinta natureza que imos atopar: 
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ADAPTACIÓNS CURRICULARES NON SIGNIFICATIVAS 

 

 

Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi importan-
tes. As características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 

 

• Non precisan dunha organización moi diferente á habitual. 
• Non afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

 

Aínda que en cada unha das áreas aplicaranse de forma específica unha serie de 
medidas concretas que permitan a adecuación ás diferenzas individuais dos alumnos, 
quixemos establecer unha serie de pautas ou directrices xerais que actúen como mar-
co de referencia para o conxunto do profesorado e que sirvan para unificar as actua-
cións de cada profesor. 

 

� Programación de contidos e actividades.  

 

Unha medida aplicable pode ser a diferenciación de niveis nos contidos e nas 
actividades. Esta diferenciación de niveis responderá tanto ás distintas capacidades 
e estilos de aprendizaxe como aos diverxentes intereses e motivacións dos alum-
nos. 

 

• Contidos. 

Dentro do conxunto de contidos que asignemos para a súa aprendizaxe por 
parte dos alumnos a cada área e curso, estableceremos unha diferenciación en-
tre información básica e información complementaria. É dicir, en primeiro lugar 
fixaremos un corpo de contidos esenciais que deben ser aprendidos por todos 
para alcanzar os obxectivos previstos. A partir de aí, consideraremos outra serie 
de contidos que poderán ser traballados ou non en función das peculiaridades e 
necesidades de cada alumno. 

 

• Actividades. 

As actividades organizaranse por categorías en función da súa distinta finali-
dade. Por unha banda, contemplaremos actividades de reforzo, de consolidación 
daquelas aprendizaxes que consideramos básicas; para iso, o nivel de dificulta-
de das tarefas propostas estará en consonancia coa asequibilidade media que 
caracteriza á información esencial. Doutra banda, deseñaremos outro tipo de ac-
tividades máis diversificadas que impliquen ben unha complexidade maior, ben 
unha ampliación da perspectiva do tema traballado. 
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� Metodoloxías diversas. 

 

O mellor método de ensino para alumnos cunhas determinadas características 
pode non selo para alumnos con características diferentes e á inversa. É dicir, os 
métodos non son mellores ou peores en termos absolutos, senón en función de que 
o tipo de axuda que ofrecen responda ás necesidades que en cada momento de-
mandan os alumnos. 

As adaptacións na metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir 
na forma de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades, como con-
secuencia de diversas circunstancias: 

– Os distintos graos de coñecementos previos detectados nos alumnos. 
– A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre os 
alumnos. 
– A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados 
alumnos. 
– Etcétera. 

Estas modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación 
de dificultades, senón como prevención das mesmas. 

 

� Material didáctico complementario. 

 

A utilización de materiais didácticos complementarios permite axustar o proceso 
de ensinanza e aprendizaxe ás diferenzas individuais dos alumnos. De forma xeral, 
este tipo de material persegue catro obxectivos: 

 

• Consolidar contidos cuxa adquisición por parte dos alumnos supón unha 
maior dificultade.  
• Ampliar e profundar en temas de especial relevancia para o 
desenvolvemento da área.  
• Practicar habilidades instrumentais ligadas aos contidos de cada área. 
• Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que os 
alumnos mostran curiosidade e interese. 

 

� Agrupamentos flexibles e ritmos diferentes. 

 

A organización de grupos de traballo flexibles no seo do grupo básico permite o 
seguinte: 

• Que os alumnos poidan situarse en distintas tarefas. 
• Propor actividades de reforzo ou profundización segundo as 

necesidades de cada grupo. 
• Adaptar o ritmo de introdución de novos contidos. 

 

Este tipo de adaptacións require unha reflexión sobre dous aspectos: 
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• As aprendizaxes básicas e imprescindibles para seguir progresando. 
• A incorporación dunha avaliación que detecte as necesidades de cada grupo. 

 

 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 

Consisten basicamente na adecuación dos obxectivos educativos, a eliminación ou 
inclusión de determinados contidos esenciais e a consecuente modificación dos crite-
rios de avaliación. 

 

� Destinatarios. 

Estas adaptacións lévanse a cabo para ofrecer un currículo equilibrado e relevan-
te aos alumnos con necesidades educativas especiais. 

Dentro deste colectivo de alumnos, contémplase tanto a aqueles que presentan 
limitacións de natureza física, psíquica ou sensorial, como aos que posúen un histo-
rial escolar e social que produciu «lagoas» que impiden a adquisición de novos con-
tidos e, á súa vez, falta de motivación, desinterese e rexeitamento. 

 

� Finalidade. 

Tenderán a que os alumnos alcancen as capacidades xerais da etapa de acordo 
coas súas posibilidades. O obxectivo último ha de ser proporcionar a cada alumno a 
resposta que necesita en función das súas necesidades e tamén dos seus límites, 
tratando que esa resposta se afaste o menos posible das que son comúns para to-
dos os alumnos. 

 

� Avaliación e diagnóstico previo. 

O maior ou menor afastamento do currículo básico dependerá da avaliación e 
diagnóstico previo de cada alumno, que debe realizar o Departamento de Orienta-
ción. 

 

CONDICIÓNS PARA UNHA ATENCIÓN EFECTIVA  

 

A integración dos alumnos con necesidades educativas especiais e a concreción 
das adaptacións curriculares serán posibles mercé ás seguintes medidas articuladas 
no centro: 

 

• A cualificación do profesorado e a importancia da a cción titorial. 

O profesorado do centro posúe a predisposición, a sensibilidade e a formación 
necesarias para asumir a tarefa de colaborar co Departamento de Orientación e se-
guir as súas directrices. 
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• A metodoloxía.  

O centro parte da constatación de que os alumnos con dificultades de aprendi-
zaxe aprenden, basicamente, da mesma forma que o resto. É dicir, os axustes me-
todolóxicos van responder a uns principios e unhas consideracións sobre a apren-
dizaxe que son comúns a todos os alumnos.  

No entanto, convén pór a énfase na planificación máis rigorosa e minuciosa, na 
flexibilidade, a metodoloxía activa e a globalización. Dentro deste contexto metodo-
lóxico fíxanse unha serie de medidas especialmente beneficiosas: 

• O traballo en pequeno grupo. 
• As visitas e saídas ao contorno. 
• O uso do computador e de diversidade de materiais e recursos. 

 

a)Espazos. 

Co obxectivo de favorecer o proceso de integración e crear as condicións ópti-
mas para o fomento de interaccións ricas e fluídas, prevense as seguintes medidas: 

• Salas para as actividades de apoio específico. 
• Posibilidade de modificar a aula e de crear máis dun espazo. 
• Disposición adecuada do mobiliario e coidado das condicións ambientais 
(acústica, visibilidade…). 
• Supresión de barreiras arquitectónicas. 

 

a)Tempos. 

 

A xestión do tempo guiarase por dous criterios: a adaptación ás peculiaridades 
especiais de cada alumno e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades requi-
rirán tempos máis prolongados (talleres, saídas, etc.) e outras máis reducidos, de-
bido á fatiga, falta de concentración ou outros motivos. 

 

    Neste ciclo, as medidas tomadas polas especialistas de Pedagoxía Terapéutica e 
de Audición e Linguaxe están aínda pendentes de planificación, mais serán recollidas 
no P.X.A. do D.O, xa que as intervencións a novos alumnos e alumnas aínda están 
sen determinar, pendentes de evaluar polo Departamento de Orientación. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 
En relación ás actividades complementarias e extraescolares, determínanse do se-

guinte xeito: 

Contarase cunha serie de actividades extraescolares promovidas pola A.N.P.A, fóra 
do horario lectivo, ás que pode acceder todo o alumnado do centro. 

As actividades complementarias a realizar estarán deseñadas para favorecer e faci-
litar a consecución dos obxectivos e propiciar o gusto pola aprendizaxe. Entre outras 
realizaranse dramatizacións, murais, participación en festivais, celebración de datas 
relevantes..., así coma todas as que xurdan e favorezan o desenvolvemento dos 
alumnos/as, sempre e cando que a temporalización e consecución dos contidos o 
permita. 

Cabe a posibilidade de asistir a obradoiros, concertos didácticos, contacontos ou 
representacións teatrais no propio centro ou naqueles organismos que as oferten (bi-
bliotecas, concellos, entidades, asociacións...), e sempre dependendo do orzamento, 
da dispoñibilidade dos mestres e sempre e cando non interfiran na marcha do curso 
nin en períodos de exames, aínda que se está á espera da oferta dalgunhas destas. 
 Ademais destas actividades, poderían contar cunha excursión de final de cur-
so que dure entre un e dous días. Estas actividades están pendentes de confirmación 
e levaranse a cabo sempre e cando haxa profesores dispoñibles/dispostos  a levalas a 
cabo.: 

 

Outras actividades que se poderían levar a cabo son: (posibles datas) 

 

•Magosto. 11 de novembro 

•20 de novembro: Día Universal da Infancia. 

•25 de novembro: Día internacional contra a Violencia de Xénero 

•Do 1 ao 11 de decembro de 2017: conmemoración da Constitución e do 

Estatudo de Autonomía de Galicia. 

•10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

•Festival de Nadal mes de decembro 

•Día Paz o 30 de Xaneiro 

•Entroido. En febreiro 

•8 de marzo: Día internacional da Muller traballadora 

•15 de marzo: Día mundial dos Dereitos do Consumidor 

•Semana da prensa do 5 ao 9 de marzo 
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•Día da saúde 7 de abril. 
 
•Do 23 eo 27 de abril de 2017: Semana do Libro. 

 

•Día de Europa. 9 de maio 

 

•Letras Galegas do 14 ao 18 de maio 

 

•Día Mundial do Medio Ambiente. 5 de xuño 

 

•Festa fin de curso. 

 

Outras celebracións puntuais como poden ser: día da biblioteca, día de inter-
net… iranse, programando puntualmente. 

 

 

 

PROXECTO LECTOR 
 

Obxectivos : 

� Unha mellor comprensión lectora 

� Desenvolver a expresividade da lectura en voz alta 

� Potenciar o interese dos alumnos e alumnas pola lectura 

� Desenvolver e a velocidade lectora.. 

 

Lecturas recomendadas  

 

 6º de primaria  :  

 

� El  Misterio de la Isla de Tökland.Joan Manuel Gisbert 
 

�  Os Megatoxos e o aprendíz de druídas.Anxo Fariña 
 

� O Pesadelo no tren.FinaCasalderrey. 
 

� Las Brujas.RoaldDahl. 

 

1º- MOTIVACIÓN : 

A motivación  é a clave para aprender. Algunhas suxerencias poderían ser : 

� Crear un contexto apropiado, utilizando a biblioteca do centro e a de aula . 
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� Leerlle aos alumnos e alumnas en voz alta é unha actividade muy 
recomendable e motivadora. 

� Seleccionar adecuadamente os textos da lectura. Os textos han de ser 
atractivos , cercanos os seus intereses e a súa realidade, deben suscitar neles 
curiosidade e plantexar intriga cunha linguaxe natural, adaptada o seu mundo. 
Tamén é recomendable combinar tanto narracións, descripcións, poesias e 
textos dramáticos 

� Recurrir a situacións de lectura motivadora, e decir evitando a lectura 
competitiva e fomentando o gusto pola lectura, deixando que cada lector vaia o 
seu propio ritmo. 

� Actitud positiva do profesorado, o mestre que ama a lectura transmite esa 
actitude os seus alumnos e alumnas . 

 

2º-   SITUACIÓNS DE LECTURA 

  Podemos destacar tres situacións : 

•Lectura en voz alta:  Permitiranos traballar a entonación e a expresividade, 
acostumando os nenos e nenas a leer en público. Esta práctica non debe ser a 
actividade de lectura dominante e debería reducirse o seu uso a favor da 
lectura silenciosa no 6ºnivel 
•Lectura compartida : primeiro lee o profesor en voz alta e despois os    

Nenos e nenas leen en individualmente en silencio. Este tipo de lectura é 
apropiado para abordar textos difíciles. 

•Lectura independiente –silenciosa :Cada alumno le por sí mesmo 
 

3º- ESTRATEXIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  
1.Antes da lectura :  
 

� Dar algunha información xeral sobre o que se va a ler. 
� Animalos a que expoñan o que coñecen sobre o tema. 
� Axudarlles a que poñan atención sobre determinados aspectos do texto. 

2.Durante a lectura: 

•Clarificar dudas. 
•Controlar a comprensión, é un momento adecuado para plantexar a evaluación da 
comprensión 

3.Después de la lectura: 

 

•Axudar a identificar a idea principal do texto. 
•Resumir. 
•Formular e responder preguntas. 
•Favorecer a comprensión e o aprendizaxe do texto leído. 
•Dar opinión sobre o leido. 
•Facer un debuxo alusivo o contido do texto. 
•Facer un poster publicitario ca intención de vender un libro. 
•Escribir un final distinto. 
•Comentar a lectura con outro compañeiro o compañeira que lera o mesmo libro 
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LISTAXE DAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A LEVAR A CABO NO SEXTO NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA CARA AO DESENVOLVEMENTO DA LECTURA. 

 

• Lectura diaria de distintos tipos de textos , lectura individual e grupal , tanto en 
galego como en castelán. 

• Búsqueda de información sobre diversas celebracións (por ejemplo o Magosto) : 
refráns , ditos, cantigas…para elaborar murais . 

• Lectura de novas de varios xornais ,analizando o QUÉ, o CANDO, o ONDE e o 
POR QUÉ . 

• Lectura dos enunciados das actividades nas distintas áreas . 
• Lectura de gráficos de barras, mapas , esquemas … 
• Lectura de rimas , poesias … 
• Teatro lido (pequenas obras de 6-7 personaxes ) 
• Uso da biblioteca de aula , para aqueles momentos de lecerna aula , ondeatopan 

libros de lectura rápida moi atractivos , con desplegables , pops-up … 
• Uso do Pasaporte Lector ( levando para casa libros da Biblioteca do centro ou 

cómics ) 
• Fichas para traballar a velocidade lectora ( mellorandoasi o número de palabras 

por minuto ) 
• Transcripción de letras de cancións . 
• Xogos : O AFORCADO , SOPAS DE LETRAS , CRUCIGRAMAS, 

XEROGLIFICOS , CALIGRAMAS . 
• “OS PORQUÉS DAS COUSAS” : Plantexamosllespequenascuestións , por 

ejemplo : Por quéestornudamos? , as que teñen que buscar a respostana casa 
buscando información cos medios aoseu alcance . . 

• Realización de experimentos nos que teñen que seguir instruccións escritas . 
• Todo tipo de actividades recollidas nos libros de texto , a maioría tras unha 

lectura,  hai que facer a comprensión de forma dirixida , con preguntas pechadas . 

 

ORGANIZACIÓN DOS ESPACIOS E TEMPOS: 

• Nas aulas de Luns a Venres haberá unha sesión de lectura cunha duración de 
30 minutos despois do recreo. 

• Na biblioteca escolar 

RUTINAS DE LECTURA: 

• Actividades de lectura 

• Dramatización 

• Xogos 

• Lectura silenciosa comprensiva; en alto entonativa 

RECURSOS: 

• Titor 



 

26 

 

• Especialistas 

ACTIVIDADES 

• Campañas de lectura 

• Actividades puntuais:obradoiros, exposicións, concursos...Día da Biblioteca, 
Día do Libro... 

 

 

TIC 

Atendendoaos principios da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) , así 
coma o  DECRETO 105/2014, do 4 de setembro,aescola non pode manterse distancia-
da das últimas tendencias educativas. Internet é unhafonteincrible de información e 
investigación,que ofrece multitude de recursos para utilizar na aula. 

Os diferentes medios tecnolóxicosxogan un papel dinamizador, innovador e motivador 
dos procesos de ensinanza-aprendizaxe, facendo que o alumnado se sinta partícipe da 
súaaprendizaxe, utilizando medios que xacoñece e lle resultan familiares,estimulando 
así a aprendizaxemais autónoma e crítica, máis próxima árealidade,mais funcio-
nal…para conseguir unhaaprendizaxe significativa, sendo o profesor motivador e orien-
tador. 

 

Para os alumnos do Sexto nivel serán clases de introduciónao uso das TICS (pizarra 
dixital, ordenador, Internet...) como ferramenta de aprendizaxe, familiarizándose co 
ordenador e os programas educativos (tipo JCLICK, PAINT) de forma que teñanutilida-
de e funcionalidadena vida cotiá e poder adaptar as actividades aos distintos ritmos de 
aprendizaxe; así coma poder utilizalo para o intercambio de experiencias e busca de 
información. 
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ANEXO I 
 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

b 

e 

h 

i 

B1.1. Iniciación á actividade cien-
tífica.  

B1.2. Emprego de diferentes 
fontes de información. 

B1.3. Lectura de textos propios da 
área.  

B1.4. Utilización das tecnoloxías 
da información e comunicación 
para buscar e seleccionar in-
formación, simular procesos e 
comunicar conclusións sobre 
os traballos realizados.  

B1.5. Uso progresivamente autó-
nomo do tratamento de textos 
(axuste de páxina, inserción de 
ilustracións ou notas, imaxes 
etc.). Xestión de ficheiros. 

B1.1. Obter información relevante 
sobre feitos ou fenómenos previa-
mente delimitados, facendo predi-
cións sobre sucesos naturais, inte-
grando datos de observación direc-
ta e indirecta a partir da consulta de 
fontes directa e indirectas e comu-
nicando os resultados en diferentes 
soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza información concreta e 
relevante, analízaa, obtén con-
clusións, elabora informes para o 
rexistro de plan de traballo e 
comunica, de forma oral e escri-
ta, as conclusións. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

CD 

CMCCT 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por 
escrito, de forma clara e ordena-
da contidos relacionados coa 
área manifestando a compren-
sión de textos orais e/ou escri-
tos. 

CCL 

CMCCT 

CNB1.1.3. Emprega de forma autó-
noma o tratamento de textos 
(axuste de páxina, inserción de 
ilustracións ou notas etc).  

CCL 

CSIEE 

CMCT 

CD 

CNB1.1.4. Manexa estratexias 
axeitadas para acceder á infor-
mación dos textos de carácter 

CMCCT  

CAA 
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científico. CCL 

b 

h 

B1.6. Aproximación experimental 
a cuestións científicas próxi-
mas á súa realidade. 

B1.2. Establecer conxecturas tanto 
respecto de sucesos que ocorren 
dunha forma natural como sobre os 
que ocorren cando se provocan a 
través dun experimento ou dunha 
experiencia. 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de ac-
cións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións, identificando 
os criterios e as consecuencias 
das decisións tomadas. 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

a 

b 

c 

e 

g 

h 

i 

B1.7. Traballo individual e coope-
rativo. 

B1.8. A igualdade entre homes e 
mulleres. A conduta responsa-
ble. 

B1.9. A relación cos demais. A 
resolución pacífica de conflitos. 
Toma de decisións: criterios e 
consecuencias.  

B1.10. Técnicas de traballo. Re-
cursos e técnicas de traballo 
individual. Desenvolvemento 
de hábitos de traballo, esforzo 
e responsabilidade.  

B1.11. Hábitos de prevención de 
enfermidades e accidentes, na 
aula e no centro. 

B1.12. Emprego de diversos ma-
teriais, tendo en conta as nor-

B1.3. Traballar de forma cooperativa, 
apreciando o coidado pola seguri-
dade propia e a dos seus compa-
ñeiros/as, coidando as ferramentas 
e facendo uso adecuado dos mate-
riais 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para 
estudar e traballar de forma efi-
caz, individualmente e en equi-
po, amosando habilidades para 
a resolución pacífica de conflitos. 

CAA  

CSC 

CMCCT 

CSIEE 

CNB1.3.2. Coñece e emprega as 
normas de uso e de seguridade 
dos instrumentos, dos materiais 
de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación. 

CMCCT 

CSC 

CD 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

mas de seguridade. 

B1.13. Elaboración de protocolos 
de uso das TIC na aula. 

B1.14. Valoración da necesidade 
de controlar o tempo destinado 
ás tecnoloxías da información 
e da comunicación e o seu po-
der de adicción.  

a 

b 

c 

e 

g 

h 

i 

m 

B1.15. Planificación e realización 
de proxectos, experiencias sin-
xelas e pequenas investiga-
cións, formulando problemas, 
enunciando hipóteses, selec-
cionando o material necesario, 
montando, realizando e extra-
endo conclusións e presentan-
do informes en diferentes so-
portes. 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións 
e presentar informes coas conclu-
sións en diferentes soportes.  

CNB1.4.1. Realiza proxectos, expe-
riencias sinxelas e pequenas in-
vestigacións formulando proble-
mas, enunciando hipóteses, se-
leccionando o material necesa-
rio, realizando, extraendo con-
clusións e comunicando os re-
sultados. 

CMCCT  

CCL  

CAA 

CSIEE 

CNB1.4.2. Presenta un informe, de 
forma oral ou escrita, empregan-
do soportes variados, recollendo 
información de diferentes fontes 
(directas, libros, internet) cando 
traballa de forma individual ou en 
equipo na realización de proxec-
tos, experiencias sinxelas e pe-
quenas investigacións. 

CCL  

CMCCT  

CSC 

CD 

CAA 

CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 2 - O SER HUMANO E A SAÚDE 

e 

h 

B2.1. O corpo humano e o seu 
funcionamento.  

B2.2. Anatomía e fisioloxía.  

B2.3. Células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas.  

B2.4. Diferentes tipos de células. 
Os virus e as bacterias. 

B2.1. Identificar e localizar os princi-
pais órganos implicados na realiza-
ción das funcións vitais do corpo 
humano e establecer algunhas re-
lacións 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 

e 

h 

B2.5. As funcións vitais no ser 
humano. 

B2.6. Función de relación (órga-
nos dos sentidos, sistema ner-
vioso e aparello locomotor).  

B2.7. Función de nutrición (apare-
llos respiratorio, dixestivo, cir-
culatorio e excretor).  

B2.8. Función de reprodución 
(aparello reprodutor).  

B2.2. Coñecer o funcionamento de 
células, tecidos, órganos, aparellos, 
sistemas: a súa localización, forma, 
estrutura, funcións, coidados etc. 

CNB2.2.1. Identifica e describe as 
principais características dos 
aparellos respiratorio, dixestivo, 
locomotor, circulatorio e excretor 
e explica as principais funcións. 

CMCCT  

CCL 

a 

b 

c 

d 

h 

B2.9. Saúde e enfermidade.  

B2.10. Principais enfermidades 
que afectan aos aparellos e 
sistemas do organismo huma-
no. 

B2.3. Relacionar determinadas prácti-
cas de vida co adecuado funciona-
mento 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 so-
bre o coidado e mantemento do 
funcionamento global do corpo.  

CMCCT  

CCL 

CSC 

CNB2.3.2. Coñece e explica os CMCCT  
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k 

m 

B2.11. Hábitos saudables para 
previr enfermidades.  

B2.12. Trastornos alimenticios. 

B2.13. Efectos nocivos do con-
sumo de alcohol e drogas. 

B2.14. Tipos de dietas.  

B2.15. Análise de etiquetas de 
produtos.  

B2.16. Avances da ciencia que 
melloran a saúde e a vida.  

B2.17. Coñecemento de actua-
cións básicas de primeiros au-
xilios. 

principios das dietas equilibra-
das, identificando as prácticas 
saudables para previr e detectar 
os riscos para a saúde. 

CCL  

CAA 

CSC 

CNB2.3.3. Recoñece os efectos 
nocivos do consumo de alcohol 
e drogas. 

CMCCT 

CAA  

CSC 

CNB2.3.4. Observa, identifica e 
describe algúns avances da 
ciencia que melloran a saúde 
(medicina, produción e conser-
vación de alimentos, potabiliza-
ción da auga etc.). 

CMCCT  

CCL 

CSC 

CNB2.3.5. Coñece técnicas de 
primeiros auxilios, en situacións 
simuladas e reais. 

CMCCT  

CSC 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

e 

h 

B3.1. Seres vivos, seres inertes. 
Diferenciación.  

B3.2. Organizaciñon e estrutura 
dos seres vivos: células, teci-
dos: tipos; órganos; aparellos e 
sistemas: principais caracterís-

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos, tipos, órga-
nos, aparellos e sistemas: identifi-
cando as principais características 
e funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe a 
estrutura dos seres vivos: célu-
las, tecidos, órganos, aparellos e 
sistemas nomeando as princi-
pais características e funcións 
de cada un deles. 

CCL 

CMCCT 
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ticas e funcións.  

e 

h 

l  

B3.3. Os seres vivos: característi-
cas, clasificación e tipos.  

B3.4. Os animais vertebrados e 
invertebrados, características e 
clasificación.  

B3.5. As plantas: estrutura e fisio-
loxía. A fotosíntese e a súa im-
portancia para a vida na Terra. 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, aten-
dendo ás súas características e ti-
pos. 

CNB3.2.1. Identifica as característi-
cas e clasifica os seres vivos: 

 Reino animal. 

 Reino das plantas. 

 Reino dos fungos. 

 Outros reinos.  

CMCCT 

CNB3.2.2. Utiliza guías na identifi-
cación científica de animais e 
plantas. 

CMCCT  

CAA 

CNB3.2.3. Explica a importancia da 
fotosíntese para a vida na Terra. 

CMCCT  

CCL 

 a 

e 

h 

l 

i 

o  

B3.6. As relacións entre os seres 
vivos. Cadeas alimentarias. 
Poboacións, comunidades e 
ecosistemas. Características e 
compoñentes dun ecosistema.  

B3.7. Ecosistemas: pradería, 
poza, lagoa, bosque, litoral e 
cidade e os seres vivos. A 
biosfera, diferentes hábitats 
dos seres vivos.  

B3.3. Investigar as características de 
ecosistemas do seu contorno me-
diante a recollida de datos, facendo 
hipóteses, empregando diversas 
fontes de información e presentan-
do os resultados en diferentes so-
portes, mostrando interese pola ri-
gorosidade e hábitos de respecto e 
coidado cara aos seres vivos.  

CNB3.3.1. Investiga e explica as 
relacións entre os seres vivos. 
Cadeas alimentarias. Poboa-
cións, comunidades e ecosiste-
mas. 

CMCT  

CCL  

CNB3.3.2. Recoñece e explica 
algúns ecosistemas: pradería, 
charca, bosque, litoral e cidade e 
os seres vivos que neles habi-
tan. 

CMCCT  

CCL  



 

33 

 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO SEXTO 
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B3.8 Hábitos de respecto e coida-
do cara aos seres vivos. 

B3.9. Uso de medios tecnolóxicos 
para o estudo dos seres vivos. 

B3.10. Interese pola observación 
e polo estudo rigoroso de todos 
os seres vivos.  

B3.11. Uso da lupa para a obser-
vación científica.  

CNB3.3.3. Observa e identifica 
diferentes hábitats dos seres vi-
vos facendo fincapé no coidado 
destes e nomea algunhas cau-
sas de extinción de especies. 

CMCCT  

CSC 

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros 
medios tecnolóxicos para a ob-
servación científica.  

CMCCT 

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún 
proceso asociado á vida dos se-
res vivos, utilizando os instru-
mentos e os medios audiovisuais 
e tecnolóxicos apropiados, co-
municando de xeito oral e escrito 
os resultados. 

CMCCT 

CCL  

CD  

CAA 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

e 

h 

B4.1. Concepto de enerxía. Dife-
rentes formas de enerxía. A luz 
como fonte de enerxía.  

B4.2. Electricidade: a corrente 
eléctrica. Circuítos eléctricos. 
Magnetismo: o magnetismo te-
rrestre. O imán: o compás. 

B4.1. Coñecer leis básicas que rexen 
fenómenos como a reflexión da luz, 
a transmisión da corrente eléctrica, 
os cambios de estado e as reac-
cións químicas: a combustión, a 
oxidación e a fermentación. 

CNB4.1.1. Investiga a través da 
realización de experiencias sin-
xelas para achegarse ao coñce-
mento das leis básicas que re-
xen fenómenos como a reflexión 
da luz, a transmisión da corrente 
eléctrica e os cambios de esta-
do. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 
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B4.3. Os cambios de estado. As 
reaccións químicas: a combus-
tión, a oxidación e a fermenta-
ción.  

CNB4.1.2. Investiga a través da 
realización de experiencias sin-
xelas para achegarse ao coñce-
mento das leis básicas que re-
xen reaccións químicas: com-
bustión, oxidación e fermenta-
ción. 

CMCCT  

CAA 

CSIEE 

e 

h 

B4.4. Fontes de enerxía e mate-
rias primas: a súa orixe. Ener-
xías renovables e non renova-
bles. 

B4.5. Fontes de enerxías renova-
bles e non renovables. O de-
senvolvemento enerxético, 
sostible e equitativo. 

B4.6. Utilidade dalgúns avances, 
produtos e materiais para a so-
ciedade. 

B4.2. Coñecer as características das 
fontes de enerxía e materias primas 
renovables e non renovables e re-
lacionalas co desenvolvemento 
enerxético e sostible.  

CNB4.2.1. Identifica e explica algu-
nhas das principais característi-
cas das diferentes formas de 
enerxía: mecánica, lumínica, so-
nora, eléctrica, térmica e quími-
ca. 

CMCCT 

CCL 

CNB4.2.2. Identifica e explica os 
beneficios e riscos relacionados 
coa utilización das enerxías re-
novables e non renovables: es-
gotamento, choiva ácida, radio-
actividade, expoñendo posibles 
actuacións para un desenvolve-
mento sostible. 

CMCCT  

CSC  

CCL 
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e 

h 

B4.7. Planificación e realización 
de experiencias diversas para 
estudar as propiedades de ma-
teriais de uso común e o seu 
comportamento diante da luz, o 
son, a calor, a humidade e a 
electricidade.  

B.4.8. Predición de cambios no 
movemento ou na forma dos 
corpos por efecto das forzas. 

B4.3. Planificar e realizar sinxelas 
investigacións para estudar o com-
portamento dos corpos diante das 
forzas, a luz, a electricidade, o 
magnetismo, a calor ou o son. 

CNB4.3.1. Planifica e realiza sinxe-
las experiencias e predí cambios 
no movemento, na forma ou no 
estado dos corpos por efecto 
das forzas ou das achegas de 
enerxía, comunicando o proceso 
seguido e o resultado obtido. 

CAA  

CMCCT 

CSIEE 

CCL 

CNB4.3.2. Observa de xeito siste-
mático, aprecia e explica os 
efectos da calor no aumento de 
temperatura e dilatación dalgúns 
materiais. 

CMCCT 

CCL 

e 

h  

B4.9. Observación dalgúns fenó-
menos de natureza eléctrica e 
os seus efectos (luz e calor).  

B4.10. Atracción e repulsión de 
cargas eléctricas. 

B4.11. Separación de compoñen-
tes dunha mestura mediante 
destilación, filtración, evapora-
ción ou disolución.  

B4.12. Reaccións químicas: a 
combustión, a oxidación e a 
fermentación.  

B4.13. Normas de prevención de 

B4.4. Realizar experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións sobre dife-
rentes fenómenos físicos e quími-
cos da materia. 

CNB4 4.1 Identifica, experimenta e 
exemplifica argumentando al-
gúns cambios de estado e a súa 
reversibilidade. 

CMCCT  

CNB4.4.2. Separa os compoñentes 
dunha mestura mediante destila-
ción, filtración, evaporación ou 
disolución.  

 CMCCT 

CNB4.4.3. Presenta conclusións de 
procesos de investigación, expe-
riencias sinxelas ou proxectos 
sobre diferentes fenómenos físi-
cos e químicos da materia, en di-

CMCCT 

CAA  

CSIEE 

CCL 
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riscos. ferentes soportes.  CD 

CNB4.4.4. Identifica e expón as 
principias características das re-
accións químicas: combustión, 
oxidación e fermentación. 

CMCCT 

CAA 

CNB4.4.5. Respecta as normas de 
uso, de seguridade e de mante-
mento dos instrumentos de ob-
servación e dos materiais de tra-
ballo. 

CMCCT 

CSC 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

e 

h 

B5.1. Máquinas e aparellos. Tipos 
de máquinas na vida cotiá e a 
súa utilidade.  

B5.2. Análise de operadores e 
emprego na construción dun 
aparello. 

B5.1. Coñecer os principios básicos 
que rexen as máquinas e os apare-
llos. 

CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos 
de máquinas e clasifícaas se-
gundo o número de pezas, o xei-
to de accionalas e a acción que 
realizan. 

CMCCT  

CAA 

CNB5.1.2. Observa, identifica e 
describe algúns dos compoñen-
tes das máquinas. 

CMCCT 

 CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

CNB5.1.3. Observa e identifica 
algunha das aplicacións das 
máquinas e dos aparellos e a 
súa utilidade para facilitar as ac-
tividades humanas. 

CMCCT  

CSC 

g 

h 

j  

B5.3. Construción de estruturas 
sinxelas que cumpran unha 
función ou condición para re-
solver un problema a partir de 
pezas moduladas.  

B5.2. Planificar a construción de ob-
xectos e aparellos cunha finalidade 
previa, empregando fontes enerxé-
ticas, operadores e materiais apro-
piados, realizando o traballo indivi-
dual e en equipo e proporcionando 
información sobre que estratexias 
se empregaron. 

CNB5 2.1 Constrúe algunha estru-
tura sinxela que cumpra unha 
función ou condición para resol-
ver un problema a partir de pe-
zas moduladas (escaleira, ponte, 
tobogán etc.) 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

e 

h 

B5.4. A electricidade no desen-
volvemento das máquinas.  

B5.5. Elementos dos circuítos 
eléctricos. 

B5.6. Efectos da electricidade.  

B5.7. Condutores e illantes.  

B5.8. A relación entre electricida-
de e magnetismo.  

B5.3. Realizar experiencias sinxelas 
para coñecer as leis básicas que 
rexen a transmisión da corrente 
eléctrica.  

CNB5.3.1. Identifica os elementos 
dun circuíto eléctrico, constrúe 
un e explica algúns efectos da 
electricidade. 

CMCCT 

CSIEE 

CCL 

CNB5.3.2. Observa e identifica as 
principais características dos 
imáns e relaciona electricidade e 
magnetismo. 

CMCCT 

e 

h 

B5.9. A ciencia: presente e futuro 
da sociedade.  

B5.10. Beneficios e riscos das 

B5.4. Coñecer os principais avances 
da ciencia e da tecnolo-
xía.Identificar os beneficios e ris-

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

CCL  

CMCCT 

CSC 
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tecnoloxías e produtos. 

B5.11. Importantes descubrimen-
tos e inventos. 

cos.  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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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

e 

h 

B1.1.Iniciación ao coñecemento cien-
tífico, toma de conciencia das fa-
ses do mesmo e a súa aplicación 
nas Ciencias sociais. 

B1.1.Obter información concreta e 
relevante sobre feitos ou fenó-
menos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fontes (di-
rectas e indirectas) 

CSB1.1.1.Busca, selecciona e 
organiza información concre-
ta e relevante, a analiza, ob-
tén conclusións, reflexiona 
respecto ao proceso seguido 
e o comunica oralmente e/ou 
por escrito. 

CAA 

CMCCT  

CCL 

CD 

B1.2.Recollida de información do 
tema a tratar, utilizando diferentes 
fontes (directas e indirectas). 

e 

h 

i 

B1.3.Utilización das tecnoloxías da 
información e a comunicación para 
buscar e seleccionar información, 
simular procesos e presentar con-
clusións. 

B1.4.Desenvolvemento de estratexias 
para organizar, asimilar e recupe-
rar a información obtida mediante 
diferentes métodos e fontes. 

B1.5.Técnicas de traballo intelectual. 

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da 
información e a comunicación 
para obter información e como 
instrumento para aprender, e 
expresar contidos sobre Cien-
cias sociais. 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías 
da información e a comuni-
cación (internet, blogs, redes 
sociais...) para elaborar tra-
ballos coa terminoloxía ade-
cuada aos temas tratados. 

CD  

CAA 

CCL  

CMCCT  

CSC 

CSB1.2.2.Analiza informacións 
relacionadas coa área e ma-
nexa imaxes, táboas, gráfi-
cos, esquemas, resumos e 
as tecnoloxías da informa-
ción e a comunicación. 

CD  

CAA 

CCL  

CMCCT  

CSC 

e 

h 

b 

i 

B1.6.Estratexias para desenvolver a 
responsabilidade, a capacidade de 
esforzo e a constancia no estudo. 
Elaboración dun glosario colectivo. 

B1.7.Uso e utilización correcto de 

B1.3.Desenvolver a responsabili-
dade, a capacidade de esforzo 
e a constancia no estudo. 

CSB1.3.1.Emprega con rigor e 
precisión o vocabulario ad-
quirido para elaborar traba-
llos coa terminoloxía axeitada 
aos temas tratados. 

CCL 

CAA 

CMCCT 

CSC 
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o diversos materiais cos que se tra-
balla. 

B1.8.Utilización e lectura de diferentes 
linguaxes textuais e gráficos. 

CCB1.3.2.Expón oralmente de 
forma clara e ordenada, con-
tidos relacionados coa área, 
que manifesten a compren-
sión de textos orais e /ou es-
critos. 

CCL 

CAA 

CMCCT 

CSC 

h 

b 

i 

B1.9.Fomento de Técnicas de anima-
ción á lectura de textos de divulga-
ción das Ciencias sociais (de ca-
rácter social, xeográfico e históri-
co). A prensa escrita e dixital como 
fonte de información. 

B1.4.Realizar traballos e presenta-
cións a nivel individual e grupal 
que supoñan a busca, selección 
e organización de textos de ca-
rácter social, xeográfico ou his-
tórico, amosando habilidade pa-
ra traballar tanto individualmen-
te como de maneira colaborati-
va dentro dun equipo. 

CSB1.4.1.Realiza traballos e 
presentacións a nivel indivi-
dual e grupal que supoñen a 
busca, selección e organiza-
ción de textos de carácter 
xeográfico, social e histórico. 

CAA 

CD 

CSIEE 

CSC 

CCL 

CMCCT 

h 

b 

B1.10.Utilización de técnicas para 
potenciar a cohesión do grupo e o 
traballo cooperativo. 

B1.5.Valorar o traballo en grupo, 
amosando actitudes de coope-
ración e participación responsa-
ble, aceptando as diferenzas 
con respecto e tolerancia cara 
ás ideas e achegas alleas nos 
diálogos e debates. 

CSB1.5.1.Utiliza estratexias 
para realizar traballos de 
forma individual e en equipo, 
e amosa habilidades para a 
resolución pacífica de confli-
tos. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CSB1.5.2.Participa en activida-
des de grupo adoptando un 
comportamento responsable, 
construtivo e solidario e res-
pecta os principios básicos 
do funcionamento democráti-

CSC 

CAA 
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co. 

a 

h 

i 

B1.11. Estratexias para a resolución 
de conflitos, utilización das normas 
de convivencia e valoración da 
convivencia pacífica e tolerante. 

B1.6.Respecta a variedade dos 
diferentes grupos humanos e 
valora a importancia dunha con-
vivencia pacífica e tolerante en-
tre todos eles sobre a base dos 
valores democráticos e os derei-
tos humanos universalmente 
compartidos. 

CSB1.6.1.Valora a importancia 
dunha convivencia pacífica e 
tolerante entre os diferentes 
grupos humanos sobre a ba-
se dos valores democráticos 
e os dereitos humanos uni-
versalmente compartidos. 

CSC 

CAA 

a 

c 

B1.12.Participación activa e construti-
va na vida social. 

B1.7.Participa dunha maneira 
eficaz e construtiva na vida so-
cial creando estratexias para re-
solver conflitos e empregando 
códigos de conduta xeralmente 
aceptados. 

CSB1.7.1.Participa dunha ma-
neira eficaz e construtiva na 
vida da aula e do centro e 
crea e utiliza estratexias para 
resolver conflitos entre seus 
compañeiros 

CSC 

CAA 

CSB1.7.2.Identifica e utiliza os 
códigos de conduta e os 
usos xeralmente aceptados 
nas distintas sociedades e 
contornos (escola, familia, 
barrio etc.) 

CSC 

CAA 

a 

h 

B1.13.A cooperación e o diálogo co-
mo valores democráticos funda-
mentais. 

B1.8.Valorar a cooperación e o 
diálogo como forma de evitar e 
resolver conflitos, fomentando 
os valores democráticos. 

CSB1.8.1.Valora a cooperación 
e o diálogo como forma de 
evitar e resolver conflitos e 
fomenta os valores democrá-
ticos. 

CSC 

CAA 
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b 

d 

B1.14.Iniciativa emprendedora. Activi-
dades de experimentación.  

B1.9.Desenvolver a creatividade e 
o espírito emprendedor aumen-
tando as capacidades para 
aproveitar a información, as 
ideas e presentar conclusións 
innovadoras. 

CSB1.9.1.Amosa actitudes de 
confianza en si mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa per-
soal, curiosidade, interese, 
creatividade na aprendizaxe 
e espírito emprendedor que o 
fan activo ante as circunstan-
cias que lle rodean. 

CSIEE 

CSC 

CAA 

CSB1.9.2.Manifesta autonomía 
na planificación e execución 
de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de deci-
sións. 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

c 

B1.15.Planificación e xestión de pro-
xectos co fin de acadar obxectivos. 

B1.10.Desenvolver actitudes en 
cooperación e de traballo en 
equipo, así como o hábito de 
asumir novos roles nunha so-
ciedade en continuo cambio. 

CSB1.10.1.Desenvolve actitu-
des de cooperación e de tra-
ballo en equipo, valora as 
ideas alleas e reacciona con 
intuición, apertura e flexibili-
dade ante elas. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CSB1.10.2.Planifica traballos en 
grupo, coordina equipos, to-
ma decisións e acepta res-
ponsabilidades. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

h B2.1.Cartografía. Planos, mapas e B2.1.Describir correctamente pla- CSB2.1.1.Identifica e clasifica CMCCT 
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g 

e 

i 

planisferios. 

B2.2.Tipos de mapas: físicos, políticos 
e temáticos.  

B2.3. Escalas e signos convencionais 
dun mapa. 

B2.4.Técnicas de orientación no es-
pazo. Elaboración dun itinerario de 
viaxe coa axuda de ferramentas di-
xitais. 

nos e mapas, incluíndo os pla-
nisferios, interpretando a súa 
escala e signos convencionais.  

os diferentes tipos de mapas, 
incluíndo os planisferios, de-
fine que é a escala nun mapa 
e emprega e interpreta os 
signos convencionais máis 
usuais que poden aparecer 
nel.  

CAA 

e 

g 

h 

B2.5.O clima. Elementos e factores 
climáticos. 

B2.2.Identificar os elementos que 
inflúen no clima, explicando co-
mo actúan nel e adquirindo 
unha idea básica de clima e dos 
factores que o determinan. 

CSB2.2.1.Define clima, nomea 
os seus elementos e identifi-
ca os factores que o determi-
nan  

CMCCT 

CCL  

e 

h 

o 

B2.6.A paisaxe: elementos que o 
forman, tipos de paisaxes.  

B2.7.Características dos principais 
paisaxes de España e de Europa 

B2.3.Explicar que é unha paisaxe, 
identificar os principais elemen-
tos que o compoñen e as carac-
terísticas dos principais paisa-
xes de España e de Europa. 

CSB2.3.1.Define paisaxe, iden-
tifica os seus elementos e 
explica as características dos 
principais paisaxes de Espa-
ña e de Europa valorando a 
súa diversidade. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

e 

h 

B2.8.A diversidade xeográfica das 
paisaxes de Europa: relevo, climas 
e hidrografía. 

B2.9. Utilización e consulta en siste-
mas de información xeográfica. 

B2.4.Identificar as principais uni-
dades de relevo de Europa, os 
seus climas e a súa rede hidro-
gráfica, localizándoos nun ma-
pa. 

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o 
relevo de Europa, as súas 
vertentes hidrográficas e o 
seu clima.  

CMCCT 

CSB2.4.2.Recoñece as princi-
pais características do rele-

CMCCT 



45 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS  CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

vo, os ríos e o clima de Eu-
ropa.  

CAA 

a 

b 

h 

B2.10.A intervención humana no 
medio. Consumo responsable. Os 
problemas da contaminación. 

B2.11.O desenvolvemento sostible. 

B2.12. Elaboración dun plan de reci-
claxe.  

B2.5.Explicar a influencia do com-
portamento humano no medio 
natural, identificando o uso sos-
tible dos recursos naturais pro-
poñendo unha serie de medidas 
necesarias para o desenvolve-
mento sostible da humanidade, 
especificando os seus efectos 
positivos.  

CSB2.5.1.Explica o uso sostible 
dos recursos naturais propo-
ñendo e adoitando unha se-
rie de medidas e actuacións 
que conducen á mellora das 
condicións ambientais do no-
sos planeta.  

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

a 

b 

h 

B2.13.O cambio climático: causas e 
consecuencias. 

B2.6. Explicar as consecuencias 
que teñen as nosas accións so-
bre o clima e o cambio climáti-
co. 

CSB2.6.1 Explicar as causas e 
consecuencias do cambio 
climático e as actuacións 
responsables para frealo.  

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE  

a 

d 

h 

B3.1.A Unión Europea. 

B3.2.A organización económica, so-
cial, política e territorial da Unión 
Europea. 

Aproximación a algunhas caracte-
rísticas significativas dos países 
europeos a través dun proxecto 
cooperativo. 

B3.1.Identificar a estrutura e os fins 
da Unión Europea, explicando 
algunhas vantaxes derivadas do 
feito de formar parte da Unión 
Europea. 

CSB3.1.1.Explica que é a Unión 
Europea e cales son os seus 
obxectivos políticos e eco-
nómicos e localiza nun mapa 
os países membros e as sú-
as capitais. 

CSC 

CAA 

CSB3.1.2.Identifica as principais 
institucións e os seus órga-
nos de goberno na Unión Eu-

CSC 

CCEC 
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ropea, recoñecendo os seus 
símbolos e explicando en 
que consiste o mercado úni-
co e a zona euro.  

CCL 

d 

g 

h 

i 

B3.3.Demografía e poboación. Varia-
bles demográficas. 

B3.4.Conceptos demográficos: pobo-
ación absoluta, densidade de po-
boación distribución espacial, cre-
cemento natural e crecemento real 
da poboación. 

B3.5.Representación gráfica de datos 
demográficos: as pirámides de po-
boación. 

B3.2.Comprender e interpreta os 
principais conceptos demográfi-
cos e calculalos a partires dos 
datos de poboación.  

CSB3.2.1.Define poboación dun 
territorio e identifica os prin-
cipais factores que inciden 
nesta e defíneos correcta-
mente.  

CSC 

CCL 

CSB3 2.2 Interpreta unha pirá-
mide de poboación e outros 
gráficos usados no estudo da 
poboación. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

d 

g 

o 

h 

B3.6 Poboación de Europa: distribu-
ción e evolución.  

B3.3.Distinguir as principais carac-
terísticas española e europea, 
explicando a súa evolución e a 
súa distribución demográfica e 
representándoa graficamente.  

CSB3.3.1.Describe as principais 
características da poboación 
española e europea. 

CSC 

CCL 

CSB3.3.2.Explica o proceso da 
evolución da poboación en 
España e Europa e describe 
a incidencia que tiveron nes-
ta, factores como a esperan-
za de vida ou a natalidade. 

CSC 

CCL 

CAA 

CSB3.3.3.Describe os factores 
que condicionan a distribu-
ción da poboación española 

CSC 

CCL 
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e europea.  

CSB3.3.4.Describe a densidade 
de poboación de España 
comparándoa mediante grá-
ficos coa media da Unión Eu-
ropea.  

CSC 

CMCCT 

a 

d 

o 

h 

B3.7.Os movementos migratorios: 
éxodo rural, a emigración a Euro-
pa, a chegada de emigrantes ao 
noso país, problemas actuais da 
poboación. Estudo dos movemen-
tos migratorios da familia. 

B3.4.Describir os movementos 
migratorios da poboación gale-
ga e de España explicando o 
éxodo rural, a emigración a Eu-
ropa, e a chegada de emigran-
tes ao noso país e identificar os 
problemas actuais da poboa-
ción. 

CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, 
a emigración a Europa, e a 
chegada de emigrantes ao 
noso país.  

CSC 

CCEC 

CCL 

CSB3.4.2.Identifica e describe 
os principais problemas ac-
tuais da poboación: superpo-
boación, envellecemento, 
inmigración etc. 

CSC 

CCEC 

h 

o 

B3.8.As actividades económicas e os 
sectores produtivos de España e 
Europa. 

B3.9.A produción de bens e servizos. 

B3.5.Identificar as actividades que 
pertencen a cada un dos secto-
res económicos, describir as ca-
racterísticas destes recoñecen-
do as principais actividades 
económicas de España e Euro-
pa. 

CSB3.5.1.Identifica os tres 
sectores de actividades eco-
nómicas e clasifica distintas 
actividades no grupo ao que 
pertencen.  

CSC 

CMTC 

CSB3.5.2.Explica as actividades 
relevantes dos sectores pri-
mario, secundario e terciario 
en España e Europa e as sú-
as localizacións nos territo-

CSC 

CCL 
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rios correspondentes 

b 

h 

B3.10.O consumo e a publicidade. 
Debates sobre a influencia da pu-
blicidade nas nosas prácticas dia-
rias. 

B3.6.Describir o funcionamento da 
publicidade e as súas técnicas 
distinguindo publicidade educa-
tiva e publicidade consumista. 

CSB3 6.1.Valora con espírito 
crítico a función da publicida-
de e recoñece e explica as 
técnicas publicitarias máis 
habituais, analizando exem-
plos concretos. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

g 

h 

b 

B3.11.Educación financeira. O diñeiro. 
O aforro. Elaboración dun presu-
posto persoal. 

B3.7.Tomar conciencia do valor do 
diñeiro e dos seus usos median-
te un consumo responsable e o 
sentido do aforro. 

CSB3 7.1.Diferencia entre dis-
tintos tipos de gasto e adapta 
o seu presuposto a cada un 
deles 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSB3 7.2.Planifica os seus 
aforros para gastos futuros 
elaborando un pequeno pre-
suposto persoal. 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSB3.7.3.Investiga sobre dife-
rentes estratexias de compra, 
comparando prezos e re-
compilando información.  

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

CSC 

b 

h 

B3.12.Empregabilidade e espírito 
emprendedor.  

B3.8.Comprender os beneficios 
que ofrece o espírito emprende-
dor. 

CSB3 8.1.Desenvolve a creati-
vidade e valora a capacidade 
emprendedora dos membros 
dunha sociedade. 

CSIEE 

CAA 

CSC 
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h B3.13.A empresa. Actividade e fun-
cións.  

B3.9.Explica as características 
esenciais dunha empresa, es-
pecificando as diferentes activi-
dades e formas de organización 
que poden desenvolver distin-
guindo entre os diferentes tipos 
de empresas. 

CSB3.9.1.Identifica diferentes 
tipos de empresa segundo o 
seu tamaño e o sector eco-
nómico ao que pertencen ás 
actividades que desenvolven.  

CSC 

CMCCT 

CSB3.9.2.Describe diversas 
formas de organización em-
presarial. 

CCL 

CSC 

CSB3.9.3.Define termos sinxe-
los relacionados co mundo 
da empresa e a economía, 
ilustrando as definicións con 
exemplos.  

CCL 

CSC 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

g 

h 

i 

o 

b 

B4.1.As idades da historia: duración e 
datación dos feitos históricos signi-
ficativos que as acoutan.  

B4.2.As fontes históricas e a súa 
clasificación. Realización dun tra-
ballo expositivo seleccionando e 
clasificando distintas fontes (artísti-
cas, literarias, gráficas, estatísticas, 
cartográficas, orais, etc.) 

B4.1.Explicar as características de 
cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determina-
ron 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 ini-
cios e finais nomeando algu-
nhas fontes da historia repre-
sentativas de cada unha de-
las.  

CSC 

CAA 

CCEC 

CCL 

CMCCT 

g B4.3.O tempo histórico e a súa medi-
da. 

B4.2.Utiliza as nocións básicas de 
sucesión, duración e simulta-

CSB4.2.1.Usa diferentes técni-
cas para localizar no tempo e 

CSC 
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h 

i 

B4.4.Técnicas para localizar no tempo 
e no espazo feitos do pasado: os 
mapas históricos e as liñas do 
tempo. Realización dunha liña do 
tempo que recolla os acontece-
mentos históricos máis relevantes 
que marcan as idades da historia. 

neidade para ordenar tempo-
ralmente algúns feitos históricos 
e outros feitos relevantes. 

no espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a si-
multaneidade e as relacións 
entre os acontecementos.  

CMCCT 

CAA 

CCEC 

b 

d 

o 

h 

B4.5.As transformacións económicas, 
políticas, sociais e culturais do sé-
culo XIX.  

B4.6.España na Idade Contemporá-
nea I: o século XIX. 

B4.7.As transformacións económicas, 
políticas, sociais e culturais do sé-
culo XX. 

B4.8.España na Idade Contemporá-
nea II: o século XX. Mulleres e ho-
mes relevantes na historia de Es-
paña e Galicia. 

B4.9.España na Unión Europea. 

B4.10.O Mundo Actual. Realización 
de arquivos sobre temas de actua-
lidade. 

B4.3.Identificar, localizar no tempo 
e no espazo e comprender os 
procesos e acontecementos his-
tóricos, políticos, sociais e cultu-
rais, máis relevantes da historia 
de España para adquirir unha 
perspectiva global da súa evo-
lución. 

CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do 
tempo as etapas históricas 
máis importantes das distin-
tas idades da historia en Es-
paña.  

CMCCT 

CSC 

CCEC 

CSB4.3.2.Identifica e localiza no 
tempo e no espazo os feitos 
fundamentais da historia de 
España describindo as prin-
cipais características de cada 
unha delas.  

CMCCT 

CSC 

CCEC 

CSB4.3.3.Explica aspectos 
relacionados coa forma de 
vida e organización social de 
España das distintas épocas 
históricas estudadas.  

CSC 

CCEC 

CAA 

CSB4.3.4.Describe en orde 
cronolóxica os principais mo-
vementos artísticos e cultu-

CCEC 

CMCCT 

CSC 
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rais das distintas etapas da 
historia de España citando os 
seus representantes máis 
significativos.  

CSB4.3.5.Explica os principais 
acontecementos que se pro-
duciron durante o s. XIX e XX 
e que determinan a nosa his-
toria contemporánea. 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSB4.3.6.Describe as caracte-
rísticas da sociedade espa-
ñola actual, e valora o seu 
carácter democrático e plural, 
así como a pertenza á Unión 
Europea. 

CSC 

CCEC 

CAA 

d 

o 

h 

B4.11.Noso patrimonio histórico e 
cultural. 

B4.12.Patrimonio da Humanidade. 
Elaboración dunha guía sobre os 
sitios e lugares Patrimonio da Hu-
manidade. 

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 le-
gar. 

CSB4.4.1.Identifica, valora e 
respecta o patrimonio natu-
ral, histórico, cultural e artís-
tico e asume as responsabili-
dades que supón a súa con-
servación e mellora. 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSB4.4.2.Respecta os restos 
históricos e os valora como 
un patrimonio que debemos 
legar e recoñece o valor que 
o patrimonio arqueolóxico 

CSC 

CCEC 

CAA 
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monumental nos achega pa-
ra o coñecemento do pasa-
do. 

d 

o 

h 

B4.13.Museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos de apren-
dizaxe e gozo. 

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, apre-
ciando 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 

CSB4.5.2.Aprecia a herdanza 
cultural a escala local, nacio-
nal e europea como a rique-
za compartida que hai que 
coñecer, preservar e coidar. 

CSC 

CCEC 

CAA 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

a 

c 

e 

B1.1. Estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo: partici-
pación; exposición clara; organiza-
ción do discurso; escoita; respecto 
á quenda de palabra; papel de per-
soa moderadora; entoación ade-
cuada; respecto polos sentimentos, 
experiencias, ideas, opinións e co-
ñecementos dos e das demais.  

B1.1. Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou es-
pontáneas, respectando as 
normas da comunicación: quen-
da de palabra, organizar o dis-
curso, escoitar e incorporar as 
intervencións dos e daws de-
mais. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

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

CCL 

CAA 

LCB1.1.3. Escoita atentamente 
as intervencións dos compa-
ñeiros e segue as estratexias 
e normas para o intercambio 
comunicativo mostrando res-
pecto e consideración polas 
ideas, sentimentos e emo-
cións dos e das demais.  

CCL 

CAA 

CSC 

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

CCL 

CAA 

CSC 
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tas normas de cortesía. 

e B1.2. Comprensión e expresión de 
mensaxes verbais e non verbais. 

B1.2. Integrar e recoñecer a infor-
mación verbal e non verbal dos 
discursos orais. 

LCB1.2.1. Emprega conscien-
temente recursos lingüísticos 
e non lingüísticos para co-
municarse nas interaccións 
orais 

CCL 

a 

b 

e 

B1.3. Participación en situacións de 
comunicación, espontáneas e diri-
xidas, utilizando un discurso orde-
nado e coherente. 

B1.3. Expresarse de forma oral 
para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes si-
tuacións con vocabulario preci-
so e estrutura coherente. 

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

CCL 

LCB1.3.2. Expresa as súas 
propias ideas comprensible-
mente, substituíndo elemen-
tos básicos do modelo dado. 

CCL 

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

Debates e diálogos. 

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

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

LCB1.3.4. Participa activamente 
e de forma construtiva nas 
tarefas de aula, cooperando 

CCL 

CAA 
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en situación de aprendizaxe 
compartida. 

CSC 

CSIEE 

e B.1.4. Valoración crítica de mensaxes 
verbais e non verbais.  

B1.4. Analizar e valorar con senti-
do crítico as mensaxes orais. 

LCB1.4.1. Amosa unha actitude 
de escoita atenta.  

CCL 

LCB1.4.2. Comprende a infor-
mación xeral en textos orais 
de uso habitual, do ámbito 
escolar e social. 

CCL 

CAA 

LCB1.4.3. Interpreta o sentido 
dos elementos básicos do 
texto necesarios para a com-
prensión global (léxico, locu-
cións). 

CCL 

CAA 

e B1.5. Valoración dos contidos trans-
mitidos polo texto. Dedución das 
palabras polo contexto. Ampliación 
do vocabulario. Creación de redes 
semánticas sinxelas. 

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 ex-
presións axeitadas para as 
diferentes funcións da lin-
guaxe. 

CCL 

LCB1.5.3. Diferenza polo con-
texto o significado de corres-
pondencias fonema-grafía 
idénticas (palabras homófo-
nas, homónimas, parónimas, 
polisémicas). 

CCL 
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e B1.6. Comprensión de textos orais 
segundo a súa tipoloxía.Ideas prin-
cipais e secundarias. Ampliación 
do vocabulario. Redes semánticas. 

B1.6. Comprender o sentido global 
dos textos orais, recoñecendo 
as ideas principais e secunda-
rias e identificar ideas ou valo-
res non explícitos. 

LCB1.6.1. Identifica o tema do 
texto. 

CCL 

LCB1.6.2. Identifica as ideas 
principais dun texto. 

CCL 

CAA 

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

CCL 

CCA 

b 

e 

B1.7. Audición e reprodución de tex-
tos adecuados ao nivel que estimu-
len o seu interese. 

B1.8. Dramatizacións de textos litera-
rios adaptados á idade e de produ-
cións propias.  

B1.7. Memorizar e reproducir tex-
tos axeitados aos seus gustos e 
intereses, utilizando con correc-
ción e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación 
oral. 

LCB1.7.1. Reproduce de memo-
ria breves textos literarios ou 
non literarios axeitados aos 
seus gustos e intereses, utili-
zando con corrección e crea-
tividade as distintas estrate-
xias de comunicación oral. 

CCL 

CAA 

CCEC 

a 

e 

B1.9. Identificación da finalidade co-
municativa de textos de diferentes 
tipoloxías: atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos e argumen-
tativos) e a súa intención comuni-
cativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos) Ideas 
principais e secundarias. Amplia-
ción do vocabulario. Redes semán-
ticas. 

B1.8. Comprender textos orais 
segundo a súa tipoloxía: aten-
dendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialoga-
dos, expositivos e argumentati-
vos) e a súa intención comuni-
cativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

LCB1.8.1. Sigue instrucións 
dadas para levar a cabo acti-
vidades diversas. 

CCL 

CAA 

LCB1.8.2. Responde de forma 
correcta a preguntas corres-
pondentes á comprensión li-
teral, interpretativa e crítica 
do texto, e infire o sentido de 
elementos non explícitos nos 
textos orais. 

CCL 

CAA 
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LCB1.8.3. Utiliza a información 
recollida para levar a cabo 
diversas actividades en si-
tuacións de aprendizaxe indi-
vidual ou colectiva. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

b 

e 

B1.10. Expresión e produción de 
textos orais segundo a súa tipolo-
xía: narrativos, descritivos argu-
mentativos, expositivos, instrutivos, 
informativos e persuasivos.  

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

 LCB1.9.1. Reproduce com-
prensiblemente textos orais 
breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á 
forma da mensaxe (descriti-
vos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentati-
vos) e a súa intención comu-
nicativa (informativos, litera-
rios, prescritivos e persuasi-
vos). 

CCL 

LCB1.9.2. Recorda algunhas 
ideas básicas despois de es-
coitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a pre-
guntas directas. 

CCL 

CCA 

LCB1.9.3. Organiza e planifica o 
discurso axeitándose á situa-
ción de comunicación e aos 
diferentes modos discursivos 
(narrar, describir, informarse 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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e dialogar) empregando os 
recursos lingüísticos perti-
nentes.  

a 

b 

e 

B1.11. Estratexias para utilizar a lin-
guaxe oral como instrumento de 
comunicación e aprendizaxe: es-
coitar, recoller datos, preguntar. 
Participación en enquisas e entre-
vistas. Comentario oral e xuízo 
persoal.  

B1.10. Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar activa-
mente, recoller datos, preguntar 
e repreguntar, participar nas 
enquisas e entrevistas e expre-
sar 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: es-
coita activa, recollida de da-
tos, pregunta e repregunta, 
participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo 
persoal.  

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

b 

d 

e 

B1.11. Estratexias para utilizar a lin-
guaxe oral como instrumento de 
comunicación e aprendizaxe: es-
coitar, recoller datos, preguntar. 
Participación en enquisas e entre-
vistas. Comentario oral e xuízo 
persoal.  

B1.11. Valorar os medios de co-
municación social como instru-
mento de aprendizaxe e de ac-
ceso a informacións e experien-
cias de doutras persoas. 

LCB1.11.1. Resume entrevistas, 
noticias e debates infantís… 
procedentes da radio, televi-
sión e da internet. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

LCB1.11.2. Transforma en noti-
cias feitos cotiáns próximos á 
súa realidade, axustándose á 
estrutura e linguaxe propios 
do xénero e imitando mode-
los. 

CCL 

CSC 

LCB1.11.3. Realiza entrevistas 
e reportaxes sobre temas do 
seu interese, seguindo mode-
los. 

CCL 

CAA 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

e B2.1. Consolidación do sistema de 
lecto-escritura.  

B2.2. Lectura en voz alta de distintos 
tipos de texto. 

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

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

 CCL 

LCB2.1.2. Descodifica con pre-
cisión e rapidez todo tipo de 
palabras. 

CCL 

e B2.3. Comprensión de textos, en voz 
alta e en silencio, segundo o seu 
tipoloxía.  

B2.4. Audición de diferentes tipos de 
textos. 

B2.2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados á idade e 
utilizando a lectura como medio 
para ampliar o vocabulario e fi-
xar a ortografía correcta. 

LCB2.2.1. Entende a mensaxe 
de xeito global e identifica as 
ideas principais e as secun-
darias dos textos de diferente 
tipoloxía, do ámbito escolar e 
social, a partir da lectura dun 
texto en voz alta. 

CCL 

CAA 

LCB2.2.2. Comprende, con 
certo grado de detalle, dife-
rentes tipos de textos aten-
dendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dia-
logados, expositivos e argu-

CCL 

CAA 
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mentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e per-
suasivos). 

e B2.5. Lectura, en silencio, e compren-
sión de distintos tipos de texto. 

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

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

CCL 

LCB2.3.2. Realiza lecturas en 
silencio resumindo con brevi-
dade os textos lidos. 

CCL 

e B2.6. Subliñado, esquematización e 
resumo da información relevante 
dun texto. 

B2.4. Resumir un texto lido reflec-
tindo a estrutura e destacando 
as ideas principais e secunda-
rias nos distintos tipos de textos. 

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

CCL 

CAA 

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

CCL 

CAA 

LCB2.4.3. Recoñece algúns 
mecanismos de cohesión en 
diferentes tipos de texto. 

CCL 

LCB2.4.4. Elabora esquemas a 
partir de textos expositivos. 

CCL 
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e B2.7. Comprensión de textos segundo 
a súa tipoloxía.  

B2.5. Utilizar estratexias para a 
comprensión de textos de diver-
sa índole. 

LCB2.5.1. Interpreta o valor do 
título e as ilustracións. 

CCL 

CAA 

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

CCL 

CAA 

 LCB2.5.3. Activa coñecemen-
tos previos axudándose de-
les para comprender un tex-
to. 

CCL 

CAA 

LCB2.5.4. Realiza inferencias e 
formula hipóteses. 

CCL 

CAA 

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

CCL 

CMCT 

CAA 

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

CCL 

CAA 

e B2.8. Gusto pola lectura. Hábito lec-
tor. Lectura de diferentes textos 
como fonte de información, de de-

B2.6. Ler por propia iniciativa dife-
rentes tipos de textos. 

LCB2.6.1. Ten programado un 
tempo semanal para ler dife-
rentes textos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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leite e de diversión.  

B2.9. Selección de libros segundo o 
gusto persoal.  

B2.10. Lectura dos libros establecidos 
no Plan lector. 

LCB2.6.2. Le voluntariamente 
textos propostos polo mestre 
ou mestra. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

i 

B2.11. Uso da biblioteca para a procu-
ra de información e utilización da 
mesma como fonte de aprendizaxe  

B2.7. Utilizar textos científicos en 
diferentes soportes para selec-
cionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplica-
los en traballos persoais. 

LCB2.7.1. Consulta diferentes 
fontes bibliográficas e textos 
de soporte informático para 
obter datos e información pa-
ra realizar traballos indivi-
duais ou en grupo. 

CCL 

CD 

CAA 

a 

b 

e 

B2.12. Identificación e valoración 
crítica das mensaxes e valores 
transmitidos polo texto.  

B2.8. Concentrarse en entender e 
interpretar o significado dos tex-
tos lidos. 

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

CCL 

CAA 

LCB2.8.2. Comprende textos 
xornalísticos e publicitarios. 
Identifica a súa intención co-
municativa. Diferenza entre 
información, opinión e publi-
cidade. 

CCL 

CAA 

CSC 

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

CCL 

CAA 

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

CCL 

CMCT 

CAA 

LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe 
figurada, metáforas, personi-
ficacións, hipérboles e xogos 
de palabras en textos publici-
tarios. 

CCL 

CCEC 

a 

e 

i 

B2.13. Uso guiado das Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación 
para a localización, selección, in-
terpretación e organización da in-
formación.  

B2.12. Identificación e valoración 
crítica das mensaxes e valores 
transmitidos polo texto. 

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 in-
formación. 

CCL 

CD 

CAA 

LCB2.9.2. Interpreta a informa-
ción e fai un resumo da 
mesma. 

CCL 

CAA 

e B2.8. Gusto pola lectura. Hábito lec-
tor. Lectura de diferentes textos 
como fonte de información, de de-
leite e de diversión.  

B2.11. Uso da biblioteca para a procu-
ra de información e utilización da 
mesma como fonte de aprendiza-

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

LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca 
para localizar un libro deter-
minado con seguridade e au-
tonomía, aplicando as nor-
mas de funcionamento da 
mesma. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LCB2.10.2. Expón os argumen- CCL 
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xe.  

B2.14. Lectura dos libros establecidos 
no Plan lector. 

tos de lecturas realizadas 
dando conta dalgunhas refe-
rencias bibliográficas: autor 
ou autora, editorial, xénero 
ou ilustracións. 

CAA 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

e B3.1. Produción de textos para comu-
nicar coñecementos, experiencias 
e necesidades: atendendo á forma 
da mensaxe (descritivos, narrati-
vos, dialogados, expositivos e ar-
gumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, litera-
rios, prescritivos e persuasivos). 

B3.2. Cohesión do texto: enlaces, 
substitucións léxicas, mantemento 
do tempo verbal e puntuación.  

B3.3. Aplicación das normas ortográ-
ficas e signos de puntuación (punto 

B3.1. Producir textos con diferen-
tes intencións comunicativas 
con coherencia, respectando a 
súa estrutura e aplicando as re-
gras ortográficas coidando a ca-
ligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes 
soportes, textos propios do 
ámbito da vida cotiá, do ám-
bito escolar e social: diarios, 
cartas, correos electrónicos, 
noticias, textos literarios, fo-
lletos informativos e literarios, 
narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, regu-
lamentos, receitas, instru-
cións, normas, solicitudes, 
…. 

CCL 

CD 

CAA 

LCB3.1.2. Escribe textos usan- CCL 
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e coma, guión, dous puntos, raia, 
signos de entoación, parénteses, 
etc). Acentuación. 

B3.4. Orde e presentación.  

do o rexistro adecuado, or-
ganizando as ideas con clari-
dade, enlazando enunciados 
en secuencias lineais cohesi-
vas e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas. 

CAA 

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

CCL 

CCA 

CSIEE 

e B3.5. Normas e estratexias para a 
produción de textos: planificación 
(función, destinatario, estrutura...).  

B3.6. Revisión e mellora do texto.  

B3.7. Realización de ditados.  

B3.2. Aplicar todas as fases do 
proceso de escritura na produ-
ción de textos escritos de distin-
ta índole: planificación, textuali-
zación, revisión e reescritura, 
utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estrate-
xias de tratamento da informa-
ción, redactando os seus textos 
con claridade, precisión e co-
rrección, revisándoos para me-
lloralos 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 es-
colar, recollendo as ideas 
principais, evitando parafra-
sear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

CCL 

CAA 

CCEC  

LCB3.2.2. Aplica correctamente 
os signos de puntuación, as 
regras de acentuación e or-
tográficas propias do nivel. 

CCL 

CAA 

LCB3.2.3. Reproduce textos 
ditados con corrección. 

CCL 
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LCB3.2.4. Emprega estratexias 
de procura e selección da in-
formación: tomar notas, ela-
borar esquemas, guións, bo-
rradores e mapas concep-
tuais.  

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

e B3.3. Aplicación das normas ortográ-
ficas e signos de puntuación (punto 
e coma, guión, dous puntos, raia, 
signos de entoación e parénte-
ses).Acentuación. 

B3.3. Utilizar o dicionario como 
recurso para resolver dúbidas 
sobre a lingua, o uso ou a orto-
grafía das palabras. 

LCB3.3.1. Utiliza habitualmente 
o dicionario, en papel e en li-
ña, no proceso de escritura. 

CCL 

CAA 

a 

e 

B3.8. Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con in-
tención informativa: carteis publici-
tarios. Anuncios. Cómics. 

B3.4. Elaborar proxectos indivi-
duais ou colectivos sobre dife-
rentes temas da área. 

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

CCL 

CAA 

LCB3.4.2. Presenta un informe 
de forma ordenada e clara, 
utilizando soporte papel e in-
formático, sobre problemas 
ou situacións sinxelas, reco-
llendo información de diferen-
tes fontes (directas, libros, In-
ternet), seguindo un plan de 
traballo e expresando con-
clusións. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 
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LCB3.4.3. Elabora un informe 
seguindo un guión estableci-
do que supoña a procura, se-
lección e organización da in-
formación de textos de carác-
ter científico, xeográfico ou 
histórico. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

e B3.2. Cohesión do texto: enlaces, 
substitucións léxicas, mantemento 
do tempo verbal, puntuación.  

B3.5. Buscar unha mellora progre-
siva no uso da lingua, exploran-
do canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a 
estética. 

LCB3.5.1. Pon interese e esfór-
zase por escribir correcta-
mente de forma persoal. 

CCL 

CAA 

a 

e 

B3.8. Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con in-
tención informativa: carteis publici-
tarios. Anuncios. Cómics. 

B3.6. Favorecer a través da lin-
guaxe a formación dun pensa-
mento crítico que impida discri-
minacións e prexuízos. 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, 
opinións, reflexións e valora-
cións argumentadas e usa, 
de xeito habitual, unha lin-
guaxe non sexista. 

CCL 

CAA 

e B3.9. Produción de textos segundo o 
Plan de escritura. 

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

LCB3.7.1. Planifica e redacta 
textos seguindo uns pasos: 
planificación, redacción, revi-
sión e mellora. 
- Determina con antelación 
como será o texto, a súa ex-
tensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. 
- Adapta a expresión á inten-
ción, tendo en conta ao inter-

CCL 

CAA 

CSIEE 
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locutor e o asunto de que se 
trata. 
- Presenta os escritos con 
limpeza, claridade, precisión 
e orde os escritos. 
- Reescribe o texto. 

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

CCL 

CSC 

b 

e 

i 

B3.8. Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con in-
tención informativa: carteis publici-
tarios. Anuncios. Cómics.  

B3.9. Produción de textos segundo o 
Plan de escritura. 

B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación 
de modo eficiente e responsable 
para presentar as súas produ-
cións. 

LCB3.8.1. Usa con eficacia 
Internet e as Tecnoloxías da 
Información e a Comunica-
ción para escribir, presentar 
os textos e buscar informa-
ción, crear táboas e gráficas. 

CCL 

CD 

CAA 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

e B4.1. A palabra.  

B4.2. Recoñecemento das distintas 
clases de palabras e explicación 
reflexiva do seu uso en situacións 
concretas de comunicación (nome, 
verbo, adxectivo, preposición, ad-
verbio,conxunción, pronomes, arti-
gos, interxeccións).  

B4.1. Aplicar os coñecementos 
básicos sobre a estrutura da lin-
gua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario 
(formación e significado das pa-
labras e campos semánticos), 
así coma as regras de ortografía 
para favorecer unha comunica-
ción máis eficaz. 

LCB4.1.1. Identifica todas as 
categorías gramaticais pola 
súa función na lingua: pre-
sentar ao nome, substituír ao 
nome, expresar característi-
cas do nome, expresar ac-
cións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras ou ora-
cións. 

CCL 
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B4.3. Conxugación dos verbos regula-
res e irregulares máis frecuentes.  

LCB4.1.2. Conxuga e usa con 
corrección todos os tempos 
simples e compostos nas 
formas persoais e non per-
soais do modo indicativo e 
subxuntivo de todos os ver-
bos. 

CCL 

LCB4.1.3. Diferenza familias de 
palabras. 

CCL 

e B4.4. Vocabulario: sinónimos e antó-
nimos, palabras polisémicas e ho-
mónimas, arcaísmos, estranxeiris-
mos e neoloxismos. Frases feitas. 
Formación de substantivos, adxec-
tivos e verbos. Recursos derivati-
vos: prefixos e sufixos na forma-
ción de nomes, adxectivos e ver-
bos. Siglas e abreviaturas.  

B4.5. Recoñecemento e observación 
reflexiva dos constituíntes oracio-
nais: a oración simple, suxeito e 
predicado.  

B4.6. Recoñecemento e uso dalgúns 
conectores textuais (de orde, con-
traste e explicación) e dos princi-
pais mecanismos de referencia in-
terna, tanto gramaticais (substitu-

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a tra-
vés do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Identifica e usa sinó-
nimos e antónimos, palabras 
polisémicas e homónimas, 
arcaísmos, estranxeirismos e 
neoloxismos, frases feitas, 
siglas e 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 pala-
bras nun texto. 

CCL 

LCB4.2.4. Recoñece e usa os 
conectores básicos entre 
oracións: causa, consecuen-
cia, finalidade... 

CCL 
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cións pronominais) coma léxicos 
(elipses e substitucións mediante 
sinónimos e hiperónimos).  

LCB4.2.5. Identifica as oracións 
como unidades de significado 
completo. Recoñece a ora-
ción simple, diferencia suxei-
to e predicado. 

CCL 

e B4.7. Uso eficaz do dicionario para 
ampliación de vocabulario e como 
consulta ortográfica e gramatical.  

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

LCB4.3.1. Recoñece a estrutura 
do dicionario e tipos de dicio-
nario, en diferentes soportes 
e úsaos para buscar o signi-
ficado de calquera palabra 
(derivadas e sinónimas). 

CCL 

CAA 

LCB4.3.2. Selecciona a acep-
ción correcta segundo o con-
texto de entre as varias que 
lle ofrece o dicionario. 
 

CCL 

CAA 

LCB4.3.3. Recoñece e usa 
correctamente as normas or-
tográficas nas súas produ-
cións escritas. 

CCL 

e B4.2. Recoñecemento das distintas 
clases de palabras e explicación 
reflexiva do seu uso en situacións 
concretas de comunicación (nome, 
verbo, adxectivo, preposición, ad-
verbio,conxunción, pronomes, arti-

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

LCB4.4.1. Sinala as caracterís-
ticas que definen ás diferen-
tes clases de palabras e no-
mes: clasificación e uso para 
construír o discurso nos dife-
rentes tipos de producións. 

CCL 
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gos, interxeccións).  

B4.8. Ortografía: utilización das regras 
básicas de ortografía. Regras de 
acentuación. 

B4.9. Clases de nomes: comúns, 
propios, individuais, colectivos, 
concretos e abstractos.  

B4.10. Utilización adecuada dos sig-
nos de puntuación.  

B4.11. As relacións gramaticais. Re-
coñecemento e explicación reflexi-
va das relacións que se establecen 
entre o substantivo e o resto dos 
compoñentes do grupo nominal. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente 
as normas de concordancia 
de xénero e número na ex-
presión oral e escrita. 

CCL 

LCB4.4.3. Aplica correctamente 
as normas de acentuación e 
clasifica as palabras dun tex-
to.  

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

e 

i 

B4.12. Utilización de material multi-
media educativo e outros recursos 
didácticos ao seu alcance e pro-
pios da súa idade. 

B4.5. Utilizar programas educati-
vos dixitais para realizar tarefas 
e avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos pro-
gramas educativos dixitais 
como apoio e reforzo da 
aprendizaxe. 

CCL 

CD 

CAA 

d 

e 

i 

o 

B4.13. As variedades da lingua.  

B4.14. Coñecemento xeral de realida-
de plurilingüe de España e a súa 
valoración como fonte de enrique-
cemento persoal e como unha 

B4.6. Coñecer a variedade lingüís-
tica de España e do español 
como fonte de enriquecemento 
cultural. Mostrar respecto tanto 
cara ás linguas e dialectos que 

LCB4.6.1. Valora a variedade 
lingüística de España e o es-
pañol de América. 

CCL 

CSC 

LCB4.6.2. Recoñece e identifica CCL 
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mostra da riqueza do noso patri-
monio histórico e cultural.  

se falan en España, como cara 
ao español de América. 

algunhas das características 
relevantes (históricas, socio-
culturais, xeográficas e lingü-
ísticas) das linguas oficiais 
en España.  

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

d 

e 

B5.1. Valoración dos textos literarios 
como vehículo de comunicación e 
como fonte de coñecemento dou-
tros mundos, tempos e culturas e 
como gozo persoal. 

B5.1. Valorar os textos literarios e 
utilizar a lectura como fonte de 
lecer e información e considera-
la como un medio de aprendiza-
xe e enriquecemento persoal de 
máxima importancia. 

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

CCL 

CCEC 

d 

e 

B5.2. Distinción entre conto e lenda. 
Coñecemento de lendas españolas 
e doutros países.  

B5.3. Lectura guiada de textos narra-
tivos de tradición oral, literatura in-
fantil, adaptacións de obras clási-
cas e literatura actual.  

B5.4. Lectura comentada de poemas, 
relatos e obras teatrais.  

B.5.5. Identificación de recursos litera-
rios.  

B5.2. Integrar a lectura expresiva e 
a comprensión e interpretación 
de textos literarios narrativos, lí-
ricos e dramáticos na práctica 
escolar e recoñecer e interpretar 
algúns recursos da linguaxe lite-
raria (metáforas, personifica-
cións, hipérboles e xogos de pa-
labras), e diferenciar as princi-
pais convencións formais dos 
xéneros. 

LCB5.2.1. Realiza lecturas 
guiadas de textos narrativos 
de tradición oral, literatura in-
fantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual. 

CCL 

CCEC 

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe 
figurada, metáforas, personi-
ficacións, hipérboles e xogos 
de palabras en textos litera-
rios.  

CCL 

CAA 

d 

e 

B5.5. Identificación de recursos litera-
rios.  

B5.3. Coñecer e valorar os recur-
sos literarios da tradición oral: 

LCB5.3.1. Distingue algúns 
recursos retóricos e métricos 

CCL 

CCEC 
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poemas, cancións, contos, re-
fráns ou adiviñas. 

propios dos poemas 

LCB5.3.2. Utiliza comparacións, 
metáforas, aumentativos, di-
minutivos e sinónimos en tex-
tos literarios. 

CCL 

CCEC 

d 

e 

i 

B5.6. Creación de textos literarios en 
prosa ou en verso, valorando o 
sentido estético e a creatividade: 
contos, poemas, adiviñas, cancións 
e teatro.  

B5.4. Producir a partir de modelos 
dados textos literarios en prosa 
ou en verso, con sentido estéti-
co e creatividade: contos, poe-
mas, adiviñas, cancións, e 
fragmentos teatrais. 

LCB5.4.1. Crea textos literarios 
(contos, poemas, cancións e 
sinxelas obras teatrais) a par-
tir de pautas ou modelos da-
dos utilizando recursos léxi-
cos, sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas producións. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

a 

d 

e 

B5.7. Comprensión, memorización e 
recitado de poemas co ritmo, ento-
ación e dicción adecuados.  

B5.8. Dramatización e lectura drama-
tizada de textos literarios.  

B5.5. Participar con interese en 
dramatizacións de textos litera-
rios adaptados á idade e de 
producións propias ou dos com-
pañeiros, utilizando adecuada-
mente os recursos básicos dos 
intercambios orais e da técnica 
teatral. 

LCB5.5.1. Realiza dramatiza-
cións individualmente e en 
grupo de textos literarios 
apropiados ou adecuados á 
súa idade e de textos de pro-
dución propia. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

LCB5.5.2. Memoriza e reprodu-
ce textos orais adecuados á 
súa idade: contos, poemas, 
cancións, refráns e adiviñas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

b 

e 

o 

B5.9. Valoración da literatura en cal-
quera lingua (maioritaria, minorita-
ria ou minorizada) como vehículo 

B5.6. Valorar a literatura en cal-
quera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de 

LCB5.7.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, especial-
mente en lingua galega, co-

CCL 

CSC 

CCEC 



75 

 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

de comunicación e como recurso 
de gozo persoal. 

comunicación e como recurso 
de gozo persoal. 

mo vehículo de comunicación 
e como recurso de gozo per-
soal. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

b 

g 

B1.1. Proposta de pequenas investi-
gacións en contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais. 

B1.1. Describir e analizar situa-
cións de cambio para encontrar 
patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos nu-
méricos, xeométricos e funcio-
nais, valorando a súa utilidade 
para facer predicións.  

MTB1.1.1. Realiza predicións 
sobre os resultados espera-
dos, utilizando os patróns e 
leis encontrados, analizando 
a súa idoneidade e os erros 
que se producen. 

CMCT 

CAA 

b 

e 

g 

i 

B1.1. Proposta de pequenas investi-
gacións en contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais. 

B1.2. Realizar e presentar informes 
sinxelos sobre o desenvolve-
mento, resultados e conclusións 
obtidas no proceso de investi-
gación. 

MTB1.2.1. Elabora informes 
sobre o proceso de investi-
gación realizado, expoñendo 
as fases do mesmo, valoran-
do os resultados e as conclu-
sións obtidas. 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CD 

b 

g 

B1.2. Achegamento ao método de 
traballo científico mediante o estu-
do dalgunhas das súas caracterís-
ticas e a súa práctica en situacións 
sinxelas. 

B1.3. Planificar e controlar as fases 
do método de traballo científico 
en situacións apropiadas ao seu 
nivel. 

MTB1.3.1. Elabora conxecturas 
e busca argumentos que as 
validen ou as refuten, en si-
tuacións a resolver, en con-
textos numéricos, xeométri-
cos ou funcionais. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

g 

B1.2. Achegamento ao método de 
traballo científico mediante o estu-
do dalgunhas das súas caracterís-
ticas e a súa práctica en situacións 

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 in-
terese apropiado ao nivel 

CMCT 

CAA 
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sinxelas. 

B1.3. Confianza nas propias capaci-
dades para desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as dificulta-
des propias do traballo científico. 

educativo e a dificultade da 
situación. 

MTB1.4.2. Desenvolve e aplica 
estratexias de razoamento 
(clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exem-
plos contrarios) para crear e 
investigar conxecturas e 
construír e defender argu-
mentos. 

CMCT 

CCL 

CAA 

b 

g 

i 

B1.4. Utilización de medios tecnolóxi-
cos no proceso de aprendizaxe pa-
ra obter información, realizar cálcu-
los numéricos, resolver problemas 
e presentar resultados. 

B1.5. Superar bloqueos e inseguri-
dades ante resolución de situa-
cións descoñecidas. 

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e os pro-
cesos desenvoltos, valorando 
as ideas claves, aprendendo 
para situacións futuras simila-
res. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MTB1.5.2. Utiliza ferramentas 
tecnolóxicas para a realiza-
ción de cálculos numéricos, 
para aprender e para resolver 
problemas, conxecturas e 
construír e defender argu-
mentos. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

g 

B1.3. Confianza nas propias capaci-
dades para desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as dificulta-

B1.6. Seleccionar e utilizar as 
ferramentas tecnolóxicas e es-
tratexias para o cálculo para co-

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, 
elabora e presenta un infor-
me creando documentos dixi-

CMCT 

CD 

CAA 
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i des propias do traballo científico. 

B1.4. Utilización de medios tecnolóxi-
cos no proceso de aprendizaxe pa-
ra obter información, realizar cálcu-
los numéricos, resolver problemas 
e presentar resultados. 

B1.5. Integración nas tecnoloxías da 
información e a comunicación no 
proceso de aprendizaxe.  

ñecer os principios matemáticos 
e resolver problemas. 

tais propios (texto, presenta-
ción, imaxe, vídeo, son...), 
buscando, analizando e se-
leccionando a información re-
levante, utilizando a ferra-
menta tecnolóxica axeitada e 
compartindo cos seus com-
pañeiros. 

CCL 

CSIEE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

b 

e 

g 

B2.1. Números enteiros, decimais e 
fraccións. 

B2.2. A numeración romana. 

B2.3. Orde numérica. Utilización dos 
números ordinais. Comparación de 
números. 

B2.4. Nome e grafía dos números de 
máis de seis cifras.  

B2.5. Equivalencias entre os elemen-
tos do sistema de numeración de-
cimal: unidades, decenas, cente-
nas etc. 

B2.6. O sistema de numeración deci-
mal: valor de posición das cifras. 

B2.7. O número decimal: décimas, 
centésimas e milésimas. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utili-
zando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (ro-
manos, naturais, fraccións e de-
cimais ata as milésimas).  

MTB2.1.1. Identifica os números 
romanos aplicando o coñe-
cemento á comprensión de 
datacións. 

CMCT 

CCEC 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena 
en textos numéricos e da vi-
da cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as 
milésimas), utilizando razoa-
mentos apropiados e inter-
pretando o valor de posición 
de cada unha das súas ci-
fras. 

CMCT 

CAA 

CCL 
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B2.8. Fraccións propias e impropias. 
Número mixto. Representación 
gráfica. 

B2.9. Os números decimais: valor de 
posición. 

B2.10. Números positivos e negati-
vos. 

B2.11. Ordenación de conxuntos de 
números de distinto tipo. 

b 

e 

g 

B2.3. Orde numérica. Utilización dos 
números ordinais. Comparación de 
números. 

B2.5. Equivalencias entre os elemen-
tos do sistema de numeración de-
cimal: unidades, decenas, cente-
nas etc. 

B2.12. Concepto de fracción como 
relación entre as partes o todo. 

B2.8. Fraccións propias e impropias. 
Número mixto. Representación 
gráfica. 

B2.9. Os números decimais: valor de 
posición. 

B2.13. Redondeo de números deci-
mais ás décima, centésima ou mi-
lésima máis próxima.  

B2.10. Números positivos e negati-

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 apro-
piados e interpretando o valor 
de posición de cada unha 
das súas cifras. 

CMCT 

CAA 

CCL 

MTB2.2.2. Utiliza os números 
negativos en contextos reais. 

CMCT 
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vos. 

B2.14. Redondeo de números natu-
rais ás decenas, centenas e milla-
res.  

g B2.15. Fraccións equivalentes, redu-
ción de dúas ou máis fraccións a 
común denominador. 

B2.13. Redondeo de números deci-
mais á décima, centésima ou milé-
sima máis próxima.  

B2.16. Relación entre fracción e nú-
mero decimal, aplicación á ordena-
ción de fraccións. 

B2.3. Realizar operacións e cálcu-
los numéricos mediante diferen-
tes procedementos, incluído o 
cálculo mental, facendo referen-
cia implícita ás propiedades das 
operación, en situación de reso-
lución de problemas. 

MTB2.3.1. Reduce dúas ou 
máis fraccións a común de-
nominador e calcula fraccións 
equivalentes. 

CMCT 

MTB2.3.2. Redondea números 
decimais á décima, centési-
ma ou milésima máis próxi-
ma. 

CMCT 

MTB2.3.3. Ordena fraccións 
aplicando á relación entre 
fracción e número decimal. 

CMCT 

g B2.15. Fraccións equivalentes, redu-
ción de dúas ou máis fraccións a 
común denominador. 

B2.17. Divisibilidade: múltiplos, diviso-
res, números primos e números 
compostos. Criterios de divisibili-
dade. 

B2.4. Utilizar as propiedades das 
operacións, as estratexias per-
soais e os diferentes procede-
mentos que se usan segundo a 
natureza do cálculo que se rea-
lizará (algoritmos escritos, cál-
culo mental, tenteo, estimación 
e calculadora). 

MTB2.4.1. Coñece e aplica os 
criterios de divisibilidade por 
2, 3, 5, 9 e 10. 

CMCT 

b B2.18. Estimación de resultados. B2.5. Utilizar os números enteiros, 
decimais, fraccionarios e as 

MTB2.5.1. Opera cos números 
coñecendo a xerarquía das 

CMCT 
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e 

g 

B2.19. Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 

B2.20. Propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando nú-
meros naturais. 

porcentaxes sinxelas para inter-
pretar e intercambiar informa-
ción en contextos da vida cotiá. 

operacións. 

MTB2.5.2. Utiliza diferentes 
tipos de números en contex-
tos reais, establecendo equi-
valencias entre eles, identifi-
cándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación 
e resolución de problemas. 

CMCT 

CCL 

MTB2.5.3. Estima e comproba 
resultados mediante diferen-
tes estratexias. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B2.17. Divisibilidade: múltiplos, diviso-
res, números primos e números 
compostos. Criterios de divisibili-
dade. 

B2.21 Operacións con números natu-
rais: suma, resta, multiplicación e 
división.  

B2.22. Potencia como produto de 
factores iguais. Cadrados e cubos. 
Potencias de base 10. 

B2.23. Identificación e uso dos termos 
propios da división.  

B2.20. Propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando nú-
meros naturais. 

B2.6. Operar cos números tendo 
en conta a xerarquía nas opera-
cións, aplicando as propiedades 
destas, as estratexias persoais 
e os diferentes procedementos 
que se utilizan segundo a natu-
reza do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tenteo, estimación, cal-
culadora), usando o máis ade-
cuado 

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

 

CMCT 

MTB2.6.2. Realiza sumas e 
restas de fraccións co mes-
mo denominador. Calcula o 
produto dunha fracción por 
un número. 

CMCT 

MTB2.6.3. Realiza operacións 
con números decimais. 

CMCT 

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía 
das operacións e os usos da 

CMCT 

CAA 
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B2.24. Operacións con fraccións. 

B2.25. Operacións con números de-
cimais. 

B2.26. Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, multipli-
cación e división. 

paréntese. 

b 

e 

g 

B2.16. Relación entre fracción e nú-
mero decimal, aplicación á ordena-
ción de fraccións. 

B2.27. Porcentaxes e proporcionali-
dade. 

B2.28. Expresión das partes utilizan-
do porcentaxes. 

B2.29. Correspondencia entre frac-
cións sinxelas, decimais e porcen-
taxes. 

B2.30. Aumentos e diminucións por-
centuais. 

B2.31. Proporcionalidade directa.  

B2.32. A regra de tres en situacións 
de proporcionalidade directa: lei do 
dobre, triplo, metade. 

B2.33. Resolución de problemas da 
vida cotiá.  

B2.7. Iniciarse no uso das porcen-
taxes e a proporcionalidade di-
recta para interpretar e inter-
cambiar información e resolver 
problemas en contextos da vida 
cotiá. 

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

CMCT 

MTB2.7.2. Establece a corres-
pondencia entre fraccións 
sinxelas, decimais e porcen-
taxes. 

CMCT 

MTB2.7.3. Calcula aumentos e 
diminucións porcentuais. 

CMCT 

MTB2.7.4. Usa a regra de tres 
en situacións de proporciona-
lidade directa: lei do dobre, 
triplo, metade, para resolver 
problemas da vida diaria. 

CMCT 

CAA 

MTB2.7.5. Resolve problemas 
da vida cotiá utilizando por-
centaxes e regra de tres en 
situacións de proporcionali-
dade directa, explicando 

CMCT 

CCL 

CAA 
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oralmente e por escrito o sig-
nificado dos datos, a situa-
ción formulada, o proceso 
seguido e as solucións obti-
das. 

b 

g 

B2.17. Divisibilidade: múltiplos, diviso-
res, números primos e números 
compostos. Criterios de divisibili-
dade. 

B2.18. Estimación de resultados. 

B2.26. Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, multipli-
cación e división. 

B2.34. Automatización de algoritmos.  

B2.35. Descomposición de forma 
aditiva e de forma aditivo-
multiplicativa.  

B2.36. Descomposición de números 
naturais atendendo o valor de po-
sición das súas cifras.  

B2.37. Construción de series ascen-
dentes e descendentes.  

B2.38. Obtención dos primeiros múlti-
plos dun número dado. 

B2.39. Obtención de todos os diviso-
res de calquera número menor de 

B2.8. Coñecer, utilizar e automati-
zar algoritmos estándar de su-
ma, resta, multiplicación e divi-
sión con distintos tipos de nú-
meros, en comprobación de re-
sultados en contextos de reso-
lución de problemas e en situa-
cións da vida cotiá. 

MTB2.8.1. Emprega e automati-
za algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación e 
división con distintos tipos de 
números (naturais, enteiros, 
decimais e fraccións). 

CMCT 

CAA 

MTB2.8.2. Descompón de forma 
aditiva e de forma aditivo- 
multiplicativa, números me-
nores de un millón, atenden-
do o valor de posición das 
súas cifras. 

CMCT 

MTB2.8.8. Calcula todos os 
divisores de calquera número 
menor de 100. 

CMCT 

MTB2.8.9. Calcula o mcm e o 
mcd. 

CMCT 

MTB2.8.10. Descompón núme-
ros decimais atendendo ao 
valor de posición das súas ci-

CMCT 
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100. 

B2.40. Descomposición de números 
decimais atendendo ao valor de 
posición das súas cifras.  

B2.41. Cálculo de tantos por cen en 
situacións reais. 

B2.42. Elaboración e uso de estrate-
xias de cálculo mental. 

B2.43. Utilización da calculadora. 

fras. 

MTB2.8.11. Calcula tantos por 
cen en situacións reais. 

CMCT 

MTB2.8.12. Elabora e emprega 
estratexias de cálculo mental. 

CMCT 

CAA 

b 

e 

g 

B2.19. Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 

B2.44. Resolución de problemas da 
vida cotiá.  

B2.9. Identificar, resolver proble-
mas da vida cotiá, adecuados 
ao seu nivel, establecendo co-
nexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a utili-
dade dos coñecementos mate-
máticos adecuados e reflexio-
nando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas. 

MTB2.9.1. Resolve problemas 
que impliquen o dominio dos 
contidos traballados, empre-
gando estratexias heurísti-
cas, de razoamento (clasifi-
cación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxec-
turas, construíndo, argumen-
tando e tomando decisións, 
valorando as súas conse-
cuencias e a conveniencia do 
seu uso.  

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 

MTB2.9.2. Reflexiona sobre o 
procedemento aplicado á re-
solución de problemas: revi-
sando as operacións empre-
gadas, as unidades dos re-

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 
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sultados, comprobando e in-
terpretando as solucións no 
contexto e buscando outras 
formas de resolvelo. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

b 

e 

g 

B3.1. Elección da unidade máis axei-
tada para a expresión dunha medi-
da. 

B3.2. Realización de medicións. 

B3.3. Estimación de lonxitudes, capa-
cidades, masas, superficies e vo-
lumes de obxectos e espazos co-
ñecidos; elección da unidade e dos 
instrumentos máis axeitados para 
medir e expresar unha medida. 

B3.1. Escoller os instrumentos de 
medida máis pertinentes en ca-
da caso, estimando a medida de 
magnitudes de lonxitude, capa-
cidade, masa e tempo facendo 
previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, 
capacidades, masas, superfi-
cies e volumes de obxectos e 
espazos coñecidos elixindo a 
unidade e os instrumentos 
máis axeitados para medir e 
expresar unha medida, expli-
cando de forma oral o proce-
so seguido e a estratexia uti-
lizada. 

CMCT 

CCL 

CAA 

MTB3.1.2. Mide con instrumen-
tos, utilizando estratexias e 
unidades convencionais e 
non convencionais, elixindo a 
unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

CMCT 

CAA 

g B3.4. Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude. 

B3.5. Desenvolvemento de estrate-
xias para medir figuras de maneira 

B3.2. Operar con diferentes medi-
das 

MTB3.2.1. Suma e resta medi-
das de lonxitude, capacidade, 
masa, superficie e volume en 
forma simple dando o resul-
tado na unidade determinada 

CMCT 
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exacta e aproximada. 

B3.6. Comparación de superficies de 
figuras planas por superposición, 
descomposición e medición. 

B3.7. Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade, masa, su-
perficie e volume. 

de antemán. 

MTB3.2.2. Expresa en forma 
simple a medición da lonxitu-
de, capacidade ou masa da-
da en forma complexa e vi-
ceversa. 

CMCT 

MTB3.2.3. Compara e ordena 
medidas dunha mesma mag-
nitude. 

CMCT 

b 

e 

g 

B3.8. Explicación oral e escrita do 
proceso seguido e da estratexia 
utilizada en calquera dos proce-
dementos empregados. 

B3.9. Equivalencias entre as medidas 
de capacidade e volume. 

B3.4. Utilizar as unidades de medi-
da máis usuais, convertendo 
unhas unidades noutras da 
mesma magnitude, expresando 
os resultados en unidades de 
medida máis axeitadas, expli-
cando oralmente e por escrito o 
proceso seguido e aplicándoo á 
resolución de problemas. 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as 
equivalencias entre as medi-
das de capacidade e volume. 

CMCT 

MTB3.4.2. Explica de forma oral 
e por escrito os procesos se-
guidos e as estratexias utili-
zadas en todos os procede-
mentos realizados. 

CCL 

CAA 

MTB3.4.3. Resolve problemas 
utilizando as unidades de 
medida máis usuais, conver-
tendo unhas unidades nou-
tras da mesma magnitude, 
expresando os resultados 
nas unidades de medida 
máis axeitadas, explicando 

CMCT 

CCL 

CAA 
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oralmente e por escrito o 
proceso seguido. 

b 

g 

B3.10. O sistema sesaxesimal. 

B3.11. O ángulo como unidade de 
medida dun ángulo. Medida de án-
gulos. 

B3.5. Coñecer o sistema sesaxe-
simal para realizar cálculos con 
medidas angulares. 

MTB3.5.1. Resolve problemas 
realizando cálculos con me-
didas angulares. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B3.12. Resolución de problemas de 
medida. 

B3.6. Identificar e resolver proble-
mas da vida cotiá adecuados ao 
seu nivel, establecendo cone-
xións entre a realidade e as ma-
temáticas e valorando a utilida-
de dos coñecementos matemá-
ticos axeitados e reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Reflexiona sobre o 
proceso seguido na resolu-
ción 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 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

g B4.1. Posicións relativas de rectas e 
circunferencias. 

B4.2. Ángulos en distintas posicións: 
consecutivos, adxacentes, opostos 
polo vértice... 

B4.3. Sistema de coordenadas carte-
sianas. Descrición de posicións e 
movementos. 

B4.1. Utilizar as nocións xeométri-
cas de paralelismo, perpendicu-
laridade, simetría, xeometría, 
perímetro e superficie para des-
cribir e comprender situacións 
da vida cotiá. 

MTB4.1.1. Identifica e represen-
ta posicións relativas de rec-
tas e circunferencias. 

CMCT 

MTB4.1.2. Identifica e represen-
ta ángulos en diferentes po-
sicións: consecutivos, adxa-
centes, opostos polo vérti-
ce… 

CMCT 
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B4.4. A representación elemental do 
espazo, escalas e gráficas sinxe-
las. 

MTB4.1.3. Describe posicións e 
movementos por medio de 
coordenadas, distancias, án-
gulos, xiros… 

CMCT 

MTB4.1.4. Realiza escalas e 
gráficas sinxelas, para facer 
representacións elementais 
no espazo. 

CMCT 

MTB4.1.5. Identifica en situa-
cións moi sinxelas a simetría 
do tipo axial e especular. 

CMCT 

g 

i 

B4.5. Formas planas e espaciais: 
figuras planas: elementos, relación 
e clasificación. 

B4.6. Clasificación de triángulos aten-
dendo os seus lados e os seus án-
gulos. 

B4.2 Coñecer as figuras planas; 
cadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio e rombo. 

MTB4.2.1. Clasifica triángulos 
atendendo aos seus lados e 
aos seus ángulos, identifi-
cando as relacións entre os 
seus lados e entre ángulos. 

CMCT 

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos 
de debuxo e ferramentas 
tecnolóxicas para a constru-
ción e exploración de formas 
xeométricas. 

CMCT 

CD 

b 

g 

B4.5. Formas planas e espaciais: 
figuras planas: elementos, relación 
e clasificación. 

B4.3. Comprender o método de 
calcular a área dun paralelo-
gramo, triángulo, trapecio e 

MTB4.3.1. Calcula a área e o 
perímetro de: rectángulo, ca-
drado e triángulo. 

CMCT 
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B4.6. Clasificación de triángulos aten-
dendo os seus lados e os seus án-
gulos. 

rombo. Calcular a área de figu-
ras planas. 

MTB4.3.2. Aplica os conceptos 
de perímetro e superficie de 
figuras para a realización de 
cálculos sobre planos e es-
pazos reais e para interpretar 
situacións da vida diaria. 

CMCT 

CAA 

g B4.7. Clasificación de cuadriláteros 
atendendo o paralelismo dos seus 
lados. Clasificación dos paralelepí-
pedos. 

B4.8. Concavidade e convexidade de 
figuras planas. 

B4.9. A circunferencia e o círculo. 
Elementos básicos: centro, raio, 
diámetro, corda, arco, tanxente e 
sector circular. 

B4.4. Utilizar as propiedades das 
figuras planas para resolver 
problemas. 

MTB4.4.1. Identifica e diferencia 
os elementos básicos da cir-
cunferencia e círculo: centro, 
raio, diámetro, corda, arco, 
tanxente e sector circular. 

CMCT 

MTB4.4.2. Calcula perímetro e 
área da circunferencia e do 
círculo. 

CMCT 

b 

g 

B4.10. Interpretación de representa-
cións espaciais en situacións da 
vida cotiá.  

B4.5. Interpretar representacións 
espaciais realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de ob-
xectos ou situacións familiares. 

MTB4.5.1. Comprende e descri-
be situacións da vida cotiá, e 
interpreta e elabora represen-
tacións espaciais (planos, 
esbozos de itinerarios, ma-
quetas,…), utilizando as no-
cións xeométricas básicas 
(situación, movemento, para-
lelismo, perpendicularidade, 
escala, simetría, perímetro e 
superficie). 

CMCT 

CAA 
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b 

e 

g 

B4.11. Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida 
cotiá.  

B4.6. Identificar, resolver proble-
mas da vida cotiá axeitados ao 
seu nivel, establecer conexións 
entre a realidade e as matemá-
ticas e valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolu-
ción de problemas. 

MTB4.6.1 Resolve problemas 
xeométricos que impliquen 
dominio dos contidos traba-
llados, utilizando estratexias 
heurísticas de razoamento 
(clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exem-
plos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, ar-
gumentando e tomando deci-
sións, valorando as súas 
consecuencias e a conve-
niencia da súa utilización. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 

MTB4.6.2. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas: revisando as ope-
racións utilizadas, as unida-
des dos resultados, compro-
bando e interpretando as so-
lucións no contexto, propo-
ñendo outras formas de re-
solvelo. 

CMCT 

CAA 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

b 

g 

B5.1. Recollida e clasificación de 
datos cualitativos e cuantitativos. 

B5.1. Recoller e rexistrar unha 
información cuantificable, utili-
zando algúns recursos sinxelos 
de representación gráfica: tábo-

MTB5.1.1. Identifica datos cuali-
tativos e cuantitativos en si-
tuacións familiares. 

CMCT 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

as de datos, bloques de barras, 
diagramas lineais… comunican-
do a información. 

b 

g 

B5.2. Construción de táboas de fre-
cuencias absolutas e relativas. 

B5.3. Iniciación intuitiva ás medidas 
de centralización: a media aritméti-
ca, a moda e o rango. 

B5.4. Realización e interpretación de 
gráficas sinxelas: diagramas de ba-
rras, poligonais e sectoriais.  

B5.5. Análise crítica das informacións 
que se presentan mediante gráfi-
cas estatísticas. 

B5.2. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato. 

MTB5.2.1. Recolle e clasifica 
datos cualitativos e cuantita-
tivos de situacións do seu 
contorno, utilizándoos para 
construír táboas de frecuen-
cias absolutas e relativas. 

CMCT 

CAA 

MTB5.2.2. Aplica de forma intui-
tiva a situacións familiares as 
medidas de centralización: a 
media aritmética, a moda e o 
rango. 

CMCT 

CAA 

MTB5.2.3. Realiza e interpreta 
gráficos moi sinxelos: dia-
gramas de barras, poligonais 
e sectoriais, con datos obti-
dos de situacións moi próxi-
mas.  

MTB5.2.4. Realiza análise críti-
ca e argumentada sobre as 
informacións que se presen-
tan mediante gráficas estatís-
ticas 

CMCT 

CAA 

g B5.6. Carácter aleatorio dalgunhas B5.3. Facer estimacións baseadas MTB5.3.1. Identifica situacións CMCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

experiencias na experiencia sobre o resulta-
do (posible, imposible, seguro, 
máis ou menos probable) de si-
tuacións sinxelas nas que inter-
veña o azar e comprobar o dito 
resultado. 

de carácter aleatorio. 

b 

g 

B5.6. Carácter aleatorio dalgunhas 
experiencias. 

B5.4. Observar e constatar que hai 
sucesos imposibles, sucesos 
que con case toda seguridade 
prodúcense ou que se repiten, 
sendo máis ou menos probable 
esta repetición. 

MTB5.4.1. Realiza conxecturas 
e estimacións sobre algún 
xogos (moedas, dados, car-
tas, loterías…) 

CMCT 

CAA 

b 

e 

g 

B5.7. Iniciación intuitiva ao cálculo da 
probabilidade dun suceso. 

B5.5. Identificar e resolver proble-
mas da vida cotiá axeitados ao 
seu nivel, establecer conexións 
entre a realidade e as matemá-
ticas e valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolu-
ción de problemas. 

MTB5.5.1. Resolve problemas 
que impliquen dominio dos 
contidos propios da estatísti-
ca e probabilidade, utilizando 
estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, re-
coñecemento das relacións, 
uso de exemplos contra-
rios…), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valoran-
do as consecuencias destas 
e a conveniencia da súa utili-
zación. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 

MTB5.5.2. Reflexiona sobre o CMCT 
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proceso de resolución de 
problemas revisando as ope-
racións utilizadas, as unida-
des dos resultados, compro-
bando e interpretando as so-
lucións no contexto e propo-
ñendo outras formas de re-
solvelo. 

CAA 

CCL 

CSIEE 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

b 

f 

B1.1. Estratexias de comprensión: 

Mobilización de información previa so-
bre tipo de tarefa e tema. 

Identificación do tipo textual, adaptan-
do a comprensión ao mesmo. 

Distinción de tipos de comprensión  
(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais). 

Formulación de hipótese sobre contido 
e contexto. 

Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da com-
prensión de elementos  significati-
vos, lingüísticos e paralingüísticos. 

Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmi-
cos e de entoación: interese pola pro-
nuncia coidada, polo ritmo, pola ento-
ación e pola acentuación adecuadas, 
tanto nas participacións orais como 
nas imitacións, recitacións e dramati-

B1.1. Identificar o sentido xeral, 
a información esencial e os 
puntos principais en textos 
orais moi breves e sinxelos 
en lingua estándar, con es-
truturas simples e léxico de 
uso moi frecuente, articula-
dos con claridade e lenta-
mente e transmitidos de viva 
voz ou por medios técnicos, 
sobre temas habituais e 
concretos relacionados coas 
propias experiencias, nece-
sidades e intereses en con-
textos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesi-
dade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non 
distorsionen a mensaxe, que 
se poida volver escoitar o 
devandito ou pedir confirma-
ción e conte con apoio visual 

PLEB1.1. Comprende o 
esencial de anuncios pu-
blicitarios sobre produtos 
que lle interesan (xogos, 
ordenadores, CD etc.). 

CCL 

CAA  

PLEB1.2. Comprende men-
saxes e anuncios públicos 
que conteñan instrucións, 
indicacións ou outro tipo 
de información (por exem-
plo, números, prezos, ho-
rarios, nunha estación ou 
nuns grandes almacéns). 

CCL 

CAA 

PLEB1.3. Entende o que se 
lle di en transaccións habi-
tuais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avi-
sos). 

CCL 

CAA 

CSC  

PLEB1.4. Identifica o tema 
dunha conversa cotiá pre-

CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

zacións. 

 

ou cunha clara referencia 
contextual. 

 B1.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a compren-
sión do sentido xeral, a in-
formación esencial ou os 
puntos principais do texto. 

B1.3. Utilizar as indicacións do 
contexto e da información 
contida no texto para facerse 
unha idea dos significados 
probables de palabras e ex-
presións que se descoñe-
cen.  

B1.4. Discriminar patróns sono-
ros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñe-
cer os significados e inten-
cións comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

dicible que ten lugar na 
súa presenza (por exem-
plo, nunha tenda, nun 
tren). 

CAA 

CSC  

PLEB1.5. Entende a informa-
ción esencial en conversas 
breves e sinxelas nas que 
participa, que traten sobre 
temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a fa-
milia, a escola, o tempo li-
bre, a descrición dun ob-
xecto ou un lugar. 

CCL 

CAA 

CSC  

PLEB1.6. Comprende as 
ideas principais de presen-
tacións sinxelas e ben es-
truturadas sobre temas 
familiares ou do seu inte-
rese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición 
de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara.  

CAA  

PLEB1.7. Comprende o sen-
tido xeral e o esencial e 
distingue os cambios de 

CCL 

CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

tema de programas de te-
levisión ou doutro material 
audiovisual e multimedia 
dentro da súa área de inte-
rese (p. e. nos que se en-
trevista a mozos e mozas 
ou personaxes coñecidos  
ou coñecidas sobre temas 
cotiás (por exemplo, o que 
lles gusta facer no seu 
tempo libre) ou nos que se 
informa sobre actividades 
de lecer (teatro, cinema, 
eventos deportivos etc.). 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

b 

f 

i 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación 

Concibir a mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura bási-
ca. 

Adecuar o texto á persoa destinata-
ria, contexto e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Execución 

B2.1. Participar de maneira 
simple e comprensible en 
conversas moi breves que 
requiran un intercambio di-
recto de información en áre-
as de necesidade inmediata 
ou sobre temas moi familia-
res (un mesmo, a contorna 
inmediata, persoas, lugares, 
obxectos e actividades, gus-
tos e opinións), nun rexistro 
neutro ou informal, utilizando 

PLEB2.1. Fai presentacións 
breves e sinxelas, previa-
mente preparadas e ensa-
iadas, sobre temas cotiás 
ou do seu interese (pre-
sentarse e presentar a ou-
tras persoas; dar informa-
ción básica sobre si mes-
mo, a súa familia e a súa 
clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as 
principais actividades do 

CCL  

CAA  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Expresar a mensaxe con claridade, 
coherencia, estruturándoo ade-
cuadamente e axustándose, se é 
o caso, aos modelos e fórmulas 
de cada tipo de texto. 

Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (facer con-
cesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos dis-
poñibles. 

Apoiarse en tirar o máximo partido 
dos coñecementos previos (utili-
zar linguaxe prefabricada etc.). 

Compensar as carencias lingüísti-
cas mediante    procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuais. 

Lingüísticos 

Modificar palabras de significado 
parecido. 

Definir ou parafrasear un termo 
ou expresión. 

Paralingüísticos e paratextuais 

Pedir axuda. 

Sinalar obxectos, usar deícticos 
ou realizar accións que acla-

expresións e frases sinxelas 
e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou en-
lazadas con conectores bá-
sicos, aínda que en ocasións 
a pronuncia non sexa moi 
clara, sexan evidentes as 
pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a pa-
ráfrase e a cooperación da 
persoa interlocutora para 
manter a comunicación.  

B2.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas para 
producir textos orais mono-
lóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando, 
p. e., fórmulas e linguaxe 
prefabricado ou expresións 
memorizadas, ou apoiando 
con xestos o que se quere 
expresar. 

B2.3. Articular, de maneira polo 
xeral comprensible pero con 
evidente influencia da pri-
meira ou outras linguas, un 
repertorio moi limitado de 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación bá-
sicos, adaptándoos á fun-

seu día a día; describir 
brevemente e de maneira 
sinxela a súa habitación, o 
seu menú preferido, o as-
pecto exterior dunha per-
soa, ou un obxecto; pre-
sentar un tema que lle in-
terese (o seu grupo de 
música preferido); dicir o 
que lle gusta e non lle gus-
ta e dar a súa opi-
nión)usando estruturas 
sinxelas e cunha pronun-
cia e entoación compren-
sible. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

ran o significado. 

Usar linguaxe corporal cultural-
mente pertinente (xestos, ex-
presións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal, 
proxémica). 

Usar sons extralingüísticos e ca-
lidades prosódicas conven-
cionais. 

B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmi-
cos e de entoación: interese pola pro-
nuncia coidada, polo ritmo, pola ento-
ación e pola acentuación adecuadas. 

ción comunicativa que se 
quere levar a cabo. 

B2.4. Facerse entender en 
intervencións breves e sin-
xelas, aínda que resulten 
evidentes e frecuentes os ti-
tubeos iniciais, as vacila-
cións, as repeticións e as 
pausas para organizar, co-
rrixir ou reformular o que se 
quere dicir. 

 B2.5. Interactuar de maneira 
moi básica, utilizando técni-
cas moi simples, lingüísticas 
ou non verbais (p. e. xestos 
ou contacto físico) para ini-
ciar, manter ou concluír 
unha breve conversa.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

b 

f 

i 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

Mobilización de información previa so-
bre tipo de tarefa e tema. 

Identificación do tipo textual, adaptan-
do a comprensión ao mesmo. 

Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información esencial, 

B3.1. Identificar o tema, o sen-
tido xeral, as ideas principais 
e información específica en 
textos, tanto en formato im-
preso como en soporte dixi-
tal, moi breves e sinxelos, en 
lingua estándar e cun léxico 
de alta frecuencia, e nos que 

PLEB3.1. Comprende instru-
cións, indicacións, e infor-
mación básica en notas, 
letreiros e carteis en rúas, 
tendas, medios de trans-
porte, cinemas, museos, 
colexios, e outros servizos 
e lugares públicos. 

CCL 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

puntos principais). 

Formulación de hipótese sobre contido 
e contexto. 

Inferencia e formulación de hipótese 
sobre significados a partir da com-
prensión de elementos significati-
vos, lingüísticos e paralingüísticos. 

Reformulación de hipótese a partir da 
comprensión de novos elementos. 

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolin-
güísticos: convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; costumes, va-
lores, crenzas e actitudes; linguaxe 
non verbal.  

B3.3. Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, 
agradecementos, invitacións. 

Expresión da capacidade, o gusto, a 
preferencia, a opinión, o acordo ou 
desacordo, o sentimento, a inten-
ción. 

Descrición de persoas, actividades, 
lugares, obxectos, hábitos, plans. 

Narración de feitos pasados remotos e 
recentes. 

Petición e ofrecemento de axuda, in-
formación, instrucións, obxectos, 

o tema tratado e o tipo de 
texto resulten moi familiares, 
cotiáns ou de necesidade 
inmediata, a condición de 
que se poida reler o que non 
se entendeu, que se poida 
consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e 
contextual.  

 B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a compren-
sión do sentido xeral, a in-
formación esencial ou os 
puntos principais do texto. 

B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto 
os significados probables de 
palabras e expresións que 
se descoñecen. 

B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como sím-
bolos de uso frecuente (p. e. 
�, @, ₤), e identificar os sig-
nificados e intencións comu-
nicativas xerais relacionados 
con estes. 

PLEB3.2. Comprende infor-
mación esencial e localiza 
información específica en 
material informativo sinxe-
lo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, 
anuncios, guías telefóni-
cas, publicidade, folletos 
turísticos, programas cultu-
rais ou de eventos etc. 

CCL 

CAA 

PLEB3.3. Comprende corres-
pondencia (SMS, correos 
electrónicos, postais e tar-
xetas) breve e sinxela que 
trate sobre temas familia-
res como, por exemplo, un 
mesmo, a familia, a esco-
la, o tempo libre, a descri-
ción dun obxecto ou un lu-
gar, a indicación da hora e 
o lugar dunha cita etc. 

CCL 

CAA 

PLEB3.4. Comprende o 
esencial e os puntos prin-
cipais de noticias breves e 
artigos de revistas para 
mozas e mozos que traten 
temas que lle sexan fami-

CCL 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

opinión, permiso. 

Establecemento e mantemento da 
comunicación. 

B3.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas:  

Interese polo lectura dos textos escri-
tos propios e alleos valorando o seu 
sentido estético, correcta grafía e 
ortografía. 

liares ou sexan do seu in-
terese (deportes, grupos 
musicais, xogos de orde-
nador). 

PLEB3.5. Comprende o 
esencial de historias bre-
ves e ben estruturadas e 
identifica os e as persona-
xes principais, a condición 
de que a imaxe e a acción 
conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adap-
tadas, cómics etc.). 

CCL 

CAA 

PLEB3.6. Emprega de forma 
axeitada os signos ortográ-
ficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos 
de uso frecuente (p. e. �, 
@, ₤). 

CCL 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

b 

f 

i 

B4.1 Estratexias de produción: 

Planificación: 

Mobilizar e coordinar as propias 
competencias xerais e comuni-

B4.1. Construír, en papel ou en 
soporte electrónico, textos 
moi curtos e sinxelos, com-
postos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro 

PLEB4.1. Completa un breve 
formulario ou unha ficha 
cos seus datos persoais 
(por exemplo, para rexis-
trarse nas redes sociais, 

CCL  

CD 

CAA  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

cativas co fin de realizar eficaz-
mente a tarefa (repasar que se 
sabe sobre o tema, que se pode 
ou se quere dicir etc.). 

Localizar e usar adecuadamente 
recursos lingüísticos ou temáti-
cos (uso dun dicionario ou gra-
mática, obtención de axuda etc.). 

Execución: 

Expresar a mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e fór-
mulas de cada tipo de texto. 

Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (facer con-
cesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos dis-
poñibles. 

Apoiarse en e sacar o máximo par-
tido dos coñecementos previos 
(utilizar linguaxe prefabricada 
etc.). 

B4.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 

Interese pola presentación dos textos 
escritos propios e alleos valorando 
o seu sentido estético e empregan-

ou informal, utilizando con 
razoable corrección as con-
vencións ortográficas bási-
cas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si 
mesmo/a, da súa contorna 
máis inmediata e de aspec-
tos da súa vida cotiá, en si-
tuacións familiares e predici-
bles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas para 
producir textos escritos moi 
breves e sinxelos, p. e. co-
piando palabras e frases moi 
usuais para realizar as fun-
cións comunicativas que se 
perseguen. 

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
básicas para escribir con ra-
zoable corrección palabras 
ou frases curtas que se utili-
zan normalmente ao falar, 
pero non necesariamente 
cunha ortografía totalmente 
normalizada. 

  B4.8. Facer uso das ferramen-
tas informáticas para com-

para abrir unha conta de 
correo electrónico etc.). 

PLEB4.2. Escribe correspon-
dencia persoal breve e 
simple (mensaxes, notas, 
postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as gra-
zas, felicita a alguén, fai 
unha invitación, dá instru-
cións, ou fala de si mes-
mo/a e da súa contorna 
inmediata (familia, amigos 
e amigas, afeccións, acti-
vidades cotiás, obxectos e 
lugares) e fai preguntas re-
lativas a estes temas. 

CCL 

CD  

CAA  

CSC  
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do a correcta grafía e ortografía. pletar actividades predese-
ñadas polo persoal docente. 

B4.8. Usar correctamente o 
dicionario bilingüe, biblioteca 
de aula e outros materiais de 
consulta para a elaboración 
de textos, respectando as 
súas normas de funciona-
mento. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

b 

f 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingü-
ísticos: convencións sociais, normas de 
cortesía e rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe non ver-
bal, así como a realidade plurilingüe e 
multicultural da propia contorna. 

B5.2 Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, descul-
pas,agradecementos, invitacións. 

Expresión da capacidade, o gusto, a 
preferencia, a opinión, o acordo ou 
desacordo, o sentimento, a inten-
ción. 

Descrición de persoas, actividades, lu-
gares, obxectos, hábitos, plans. 

Narración de feitos pasados remotos e 

B5.1. Identificar aspectos socio-
culturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significa-
tivos, sobre a vida cotiá (hábi-
tos, horarios, actividades ou 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), rela-
cións interpersoais (familia-
res, de amizade ou escola-
res), comportamento (xestos 
habituais, uso da voz ou con-
tacto físico) e convencións 
sociais (normas de cortesía), 
e aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
comprensión adecuada do 
texto. 

PLEB5.1. Entende a informa-
ción esencial en conversas 
breves e sinxelas nas que 
participa que traten sobre 
temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a fa-
milia, a escola, o tempo li-
bre, a descrición dun obxec-
to ou dun lugar. 

CCL 

CAA 

CSC  

PLEB5.2. Desenvólvese en 
transaccións cotiás (p. e. 
pedir nunha tenda un pro-
duto e preguntar o prezo). 

CCL 

CAA 

CSC  

PLEB5.3. Participa en conver-
sas cara a cara ou por me-
dios técnicos (teléfono, 

CCL 

CD 
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recentes. 

Petición e ofrecemento de axuda, in-
formación, instrucións, obxectos, 
opinión, permiso. 

Establecemento e mantemento da co-
municación. 

 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

Expresión de relacións lóxicas: conxun-
ción (and); disxunción (or); oposición 
(but); causa (because); finalidade 
(to- infinitive, e. g. I didit to helpher); 
comparación (as Adj. as; sma-
ller(than); thebiggest).  

Relaciones temporais (when; before; af-
ter). 

Afirmación (affirmativesentences; Yes 
(+ tag)). 

Exclamación (What + noun, e. g. What 
fun!; How + Adj., e. g. Hownice!; ex-
clamatorysentences, e. g. I love sal-
gade!). 

Negación (negativesentenceswithnot, 
never, non (Adj.), nobody, nothing; 
Non (+ negativetag)). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. 
questions). 

Expresión do tempo: pasado (simple 

B5.2. Recoñecer aspectos so-
cioculturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significa-
tivos, e aplicar os coñece-
mentos adquiridos sobre es-
tes a unha produción oral e 
escrita adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis elemen-
tais. 

B5.3. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas prin-
cipais do texto (p. e. unha 
demanda de información, 
unha orde, ou un ofrecemen-
to) e un repertorio limitado 
dos seus expoñentes máis 
habituais, así como os pa-
tróns discursivos básicos (p. 
e. inicio e peche conversacio-
nal, ou os puntos dunha na-
rración esquemática, inicio e 
peche dunha carta, ou os 
puntos dunha descrición es-
quemática). 

B5.4. Recoñecer os significados 
máis comúns asociados ás 
estruturas sintácticas básicas 
propias da comunicación oral 

Skype) nas que se estable-
ce contacto social (dar as 
grazas, saudar, despedirse, 
dirixirse a alguén, pedir 
desculpas, presentarse, in-
teresarse polo estado de 
alguén, felicitar a alguén), 
se intercambia información 
persoal e sobre asuntos co-
tiás, se expresan sentimen-
tos, se ofrece algo a alguén, 
se pide prestado algo, que-
da con amigos e amigas ou 
se dan instrucións (p. e. 
como se chega a un sitio 
con axuda dun plano). 

CSC  

PLEB5.4. Participa nunha 
entrevista, p. e. médica no-
meando partes do corpo pa-
ra indicar o que lle doe. 

CCL 

CSC  

PLEB5.5. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das 
linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendiza-
xe e lograr unha competen-
cia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifesta-

 CCL 

CAA 
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past;presentperfect); presente (sim-
ple present); futuro (goingto;will). 

Expresión do aspecto: puntual (simple 
tenses); durativo (presentandpast-
continuous); habitual (simple tenses 
(+ Adv., e. g. always, everyday)); in-
coativo (start –ing); terminativo (fi-
nish –ing).  

Expresión da modalidade: factualidade 
(declarativesentences); capacidade 
(can); posibilidade (may); necesida-
de (must;need); obriga (have (got) 
to;imperative); permiso (can;may); 
intención (goingto;will). 

Expresión da existencia (thereis/are); a 
entidade (nounsandpronouns, arti-
cles, demonstratives); a calidade 
((very +) Adj.). 

Expresión da cantidade (singular/plural; 
cardinal numeralsup to fourdigits; or-
dinal numeralsup to twodigits. Quan-
tity: all, many, a lot, some, (a) few, 
(a) little, more, much, half, a bot-
tle/cup/glass/pieceof. Degree: very, 
too, enough). 

Expresión do espazo (prepositionsan-
dadverbsoflocation, position, distan-
ce, motion, direction, originandarran-
gement). 

ou escrita (p. e estrutura inte-
rrogativa para demandar in-
formación). 

B5.5. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral ou es-
crito de alta frecuencia relati-
vo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacio-
nados coas propias experien-
cias, necesidades e intereses. 

B5.6. Cumprir a función comuni-
cativa principal do texto (p. e. 
unha felicitación, un inter-
cambio de información, ou un 
ofrecemento), utilizando un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis frecuentes e 
de patróns discursivos bási-
cos (p. e. saúdos para inicio e 
despedida para peche en 
conversas ou en correspon-
dencia, ou unha narración 
esquemática desenvolvida en 
puntos. 

 B5.7. Cumprir a función comu-
nicativa principal do texto es-
crito (p. e. unha felicitación, 
un intercambio de informa-
ción, ou un ofrecemento), uti-
lizando un repertorio limitado 

cións artísticas. 
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Expresión do tempo (points (e. g. quar-
terpastfive); divisions (e. g. halfan-
hour, summer), andindications (e. g. 
now, tomorrow (morning)) of estafe; 
duration (e. g. for twodays); anterio-
rity (before); posteriority (after); se-
quence (first…then); simultaneous-
ness (atthesame estafe); frequency 
(e. g. sometimes, onSundays). 

Expresión do modo (Adv. ofmanner, e. 
g. slowly, well). 

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (re-
cepción e produción) relativo a identifi-
cación persoal; vivenda, fogar e contor-
na; actividades da vida diaria; familia e 
amizades; traballo e ocupacións; tempo 
libre, lecer e deporte; viaxes e vaca-
cións; saúde e coidados físicos; educa-
ción e estudo; compras e actividades 
comerciais; alimentación e restaura-
ción; transporte; lingua e comunicación; 
medio ambiente, clima e contorna natu-
ral; e tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

 

dos seus expoñentes máis 
frecuentes e de patróns dis-
cursivos básicos (p. e. saú-
dos). 

B5.8. Manexar estruturas sintác-
ticas básicas (p. e. enlazar 
palabras ou grupos de pala-
bras con conectores básicos 
como “e”, entón”, “pero”, 
“porque”), aínda que se sigan 
cometendo erros básicos de 
maneira sistemática en, p. e., 
tempos verbais ou na concor-
dancia. 

B5.9. Coñecer e utilizar un re-
pertorio limitado de léxico, 
tanto oral como escrito, de al-
ta frecuencia relativo a situa-
cións cotiás e temas habituais 
e concretos relacionados cos 
propios intereses, experien-
cias e necesidades. 

B5.10. Iniciar e rematar as inte-
raccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas 
en contextos menos dirixidos. 

B5.11. Comparar aspectos lingü-
ísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na 
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súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia integrada 
a través de producións audio-
visuais ou multimedia e de 
manifestacións artísticas (ho-
rarios, hábitos, festivida-
des…).  

B5.12. Indagar a realidade pluri-
lingüe e multicultural das fa-
milias e da súa contorna, e 
identificar semellanzas e dife-
renzas, evitando os estereoti-
pos. 

B5.13. Establecer similitudes e 
diferenzas das linguas que 
hai na aula ou na súa contor-
na máis próxima. 

B5.14. Valorar as linguas como 
un instrumento de comunica-
ción, para aprender e acer-
carse a outras culturas, que 
hai diversidade de linguas e 
mostra respecto por todas. 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

a 

c 

d 

k 

m 

B1.1. Valoración e aceptación 
da propia realidade corporal 
e a das demais persoas 

B1.2..Adopción de actitudes de 
colaboración, tolerancia, res-
pecto e resolución pacífica 
dos conflitos na práctica de 
xogos e outras actividades 
físicas. 

B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvol-
ver actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultades pro-
pias da práctica da actividade 
física. 

B1.4. Actitudes de aceptación, 
respecto e valoración cara a 
un mesmo, aos compañeiros 
e compañeiras e ao medio. 

B1.1. Opinar coherentemente con 
actitude crítica tanto desde a 
perspectiva de participante co-
mo de espectador ou especta-
dora, ante as posibles situa-
cións conflitivas xurdidas, parti-
cipando en debates, e aceptan-
do as opinións das demais per-
soas. 

EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica 
ante as modas e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios.  

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros 
e compañeiras as características dun 
xogo practicado na clase e o seu de-
senvolvemento. 

CCL 

CAA 

CSC 

EFB1.1.3. Recoñece e cualifica negativa-
mente as condutas inapropiadas que 
se producen na práctica ou nos espec-
táculos deportivos. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB1.1.4. Demostra un nivel de autocon-
fianza axeitada ás súas capacidades. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

i B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter in-
formación, relacionada coa 
área. 

B1.6 Integración das tecnoloxí-

B1.2. Extraer e elaborar informa-
ción relacionada con temas de 
interese na etapa, e compartila, 
utilizando fontes de información 
determinadas e facendo uso 
das tecnoloxías da información 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías 
para localizar e extraer a información 
que se lle solicita. 

CD 

CAA 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 
atendendo as pautas proporcionadas, 

CCL 

CD 
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as da información e a comu-
nicación no proceso de 
aprendizaxe. 

e a comunicación como recurso 
de apoio á área. 

con orde, estrutura e limpeza, e utili-
zando programas de presentación. 

CAA 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma 
coherente e exprésase de forma co-
rrecta en diferentes situacións e res-
pecta as opinións dos e das demais. 

CCL 

CSC 

a 

k 

l 

n 

B1.7. Implicación activa en 
actividades motrices diver-
sas, recoñecendo e aceptan-
do as diferenzas individuais 
no nivel de habilidade. 

B1.8. Uso correcto de materiais 
e espazos na práctica da 
Educación física. 

B1.9. O coidado do corpo e a 
consolidación de hábitos de 
hixiene corporal. 

B1.10. Coñecemento da norma-
tiva básica de circulación en 
rúas e estradas. 

B1.11. Identificación e respecto, 
ao realizar saídas fóra do co-
lexio, dos sinais básicos de 
tráfico que afectan aos peóns 
e peoas e ás persoas ciclis-
tas. 

B1.3. Demostrar un comportamen-
to persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e 
ás demais persoas nas activi-
dades físicas, en distintos con-
tornos incluíndo a natural e nos 
xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando 
con interese e iniciativa indivi-
dual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas acti-
vidades propostas buscando unha me-
llora da competencia motriz. 

CSC 

CAA 

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confian-
za en diferentes situacións, resolvendo 
problemas motores con espontaneida-
de e creatividade. 

CSIEE 

CAA 

CCEC 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 
coidado e hixiene do corpo. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organi-
zación de material utilizado nas clases. 

CSC 

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo 
que lle corresponda e o resultado das 
competicións con deportividade. 

CSC 

CAA 

EFB1.3.6. Recoñece e respecta as nor-
mas de educación viaria en contornos 

CSC 
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habituais e non habituais. CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

b 

k 

m 

B2.1. Valoración e aceptación 
da propia realidade corporal 
e a das demais persoas mos-
trando una actitude crítica ca-
ra ao modelo estético-
corporal socialmente vixente. 

B2.2. Seguridade, confianza 
nun mesmo e nas demais 
persoas. 

B2.3. Autonomía persoal: auto-
estima, expectativas realistas 
de éxito. 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar 
a propia realidade corporal e a 
das demais persoas, mostrando 
unha actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 
realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e 
nenas da clase. 

CSC 

CAA 

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esi-
xencias e valoración do esforzo que 
comportan as aprendizaxes de novas 
habilidades. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

b 

j 

k 

B3.1. Adaptación da execución 
das habilidades motrices a 
situacións de práctica de 
complexidade crecente, con 
eficiencia, seguridade e crea-
tividade.  

B3.2. Realización combinada de 
desprazamentos, saltos, xi-
ros, lanzamentos e recep-
cións. 

B3.1. Resolver situacións motrices 
con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-
temporais, seleccionando e 
combinando as habilidades mo-
trices básicas e adaptándoas ás 
condicións establecidas de for-
ma eficaz. 

EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a 
diferentes tipos de contornos e de acti-
vidades físico-deportivas e artístico-
expresivas axustando a súa realización 
aos parámetros espazo-temporais e 
mantendo o equilibrio postural. 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz 
básica de salto a diferentes tipos de 
contornos e de actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas, axus-

CSC 

CCEE 

CAA 



113 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B3.3. Adaptación das habilida-
des motrices a contornos de 
práctica non habituais que 
favorezan toma de decisións, 
con seguridade e autonomía: 
o medio natural. 

B3.4. Control e dominio motor e 
corporal desde unha formu-
lación previa á acción. 

B3.5. Mellora das capacidades 
físicas básicas de forma xe-
nérica e orientada á execu-
ción das habilidades motri-
ces, recoñecendo a influen-
cia da condición física na me-
llora destas. 

B3.6. Autonomía e confianza 
nas propias habilidades mo-
trices en situacións e contor-
nos non habituais. 

B3.7. Valoración do esforzo e o 
traballo ben executado desde 
o punto de vista motor como 
base para a propia supera-
ción. 

B3.8. Disposición favorable a 
participar en actividades físi-
cas diversas aceptando as 
propias posibilidades e limi-

tando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais e mantendo o equili-
brio postural. 

CSIEE 

EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices 
básicas de manipulación de obxectos 
(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a 
diferentes tipos de contornos e de acti-
vidades físico-deportivas e artístico-
expresivas, aplicando correctamente os 
xestos e utilizando os segmentos do-
minantes e non dominantes. 

CSC 

CCEE 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices 
de xiro a diferentes tipos de contornos 
e de actividades físico-deportivas e ar-
tístico-expresivas, tendo en conta os 
tres eixes corporais e os dous sentidos, 
e axustando a súa realización aos pa-
rámetros espazo-temporais e manten-
do o equilibrio postural. 

CSC 

CCEE 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferen-
tes posicións e superficies. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.6. Realiza e propón actividades 
físicas e xogos no medio natural ou en 
contornos non habituais, adaptando as 
habilidades motrices á diversidade e 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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tacións, así como a existen-
cia de diferenzas no nivel de 
habilidade. 

incerteza procedente do contorno e ás 
súas posibilidades. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

b 

d 

j 

k 

m 

o 

B4.1. O corpo e o movemento. 
Exploración, conciencia e 
gozo das posibilidades e re-
cursos da linguaxe corporal. 

B4.2. Recoñecemento e utiliza-
ción creativa das zonas cor-
porais e compoñentes do 
movemento expresivo: espa-
zo, tempo e a intensidade. 
Zonas corporais: de equilibrio 
(pernas e pés), de forza (cen-
tro de gravidade corporal), de 
autoridade (peito, ombreiros, 
brazos) e expresiva (rostro, 
mirada e pescozo). 

B4.3. Expresión e comunicación 
de sentimentos e emocións 
individuais e compartidas a 
través do corpo, o xesto e o 
movemento. 

B4.4. Execución de bailes ou 
danzas do folclore popular 
galego valorando a importan-
cia da súa conservación e di-

B4.1. Utilizar os recursos expresi-
vos do corpo e o movemento, 
de forma estética e creativa, 
comunicando sensacións, emo-
cións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situa-
cións, ideas, sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo indivi-
dualmente, en parellas ou en grupos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

EFB4.1.2. Representa ou expresa de 
forma creativa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, indivi-
dualmente, en parellas ou grupos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

EFB4.1.3. Coñece, propón e leva a cabo 
bailes e danzas representativas da cul-
tura galega e doutras culturas, seguin-
do unha coreografía establecida. 

CCEC 

CAA 

CSC 

CSIEE 

EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo compo-
sicións grupais en interacción cos com-
pañeiros e compañeiras utilizando os 
recursos expresivos do corpo e partin-
do de estímulos musicais, plásticos ou 
verbais. 

CCEC 

CAA 

CSC 
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fusión. Execución de danzas 
do mundo valorando a diver-
sidade como factor de enri-
quecemento individual e co-
lectivo. 

B4.5. Participación na composi-
ción e execución de produ-
cións grupais a partir de es-
tímulos rítmicos, musicais, 
poéticos... Elaboración de 
bailes, coreografías simples 
ou montaxes expresivas. 

b 

d 

j 

k 

B4.6. Desenvolvemento das 
habilidades motrices básicas, 
xenéricas e específicas e da 
condición física, participando 
en actividades artístico ex-
presivas.  

B4.7. Recoñecer e valorar a 
posibilidade de cambiar as 
montaxes ou coreografías de 
actividades artístico-
expresivas (espazos, mate-
riais, tempos...) para adapta-
las ás necesidades do grupo. 

B4.2. Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física 
e os introducidos noutras áreas 
coa práctica de actividades ar-
tístico-expresivas. 

EFB4.2.1. Identifica a capacidade física 
básica implicada de forma máis signifi-
cativa nas actividades expresivas. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físi-
cas para a mellora das habilidades mo-
trices implicadas nas actividades artís-
tico-expresivas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

a B5.1. Autonomía na hixiene B5.1. Recoñecer os efectos do EFB5.1.1. Interésase por mellorar as ca- CSIEE 
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b 

k 

corporal (vestimenta e aseo 
tras o exercicio) e adquisición 
de hábitos posturais e ali-
mentarios saudables (incluí-
da a correcta hidratación du-
rante e despois do exercicio). 

B5.2. Recoñecemento dos be-
neficios da actividade física 
na saúde integral da persoa 
e identificación crítica das 
prácticas pouco saudables 
(sedentarismo, abuso do le-
cer audiovisual, adicción ás 
novas tecnoloxías, consumo 
de tabaco ou alcohol...). Va-
loración do xogo e o deporte 
como alternativas aos hábi-
tos nocivos para a saúde. 

B5.3. Adquisición de hábitos de 
quecemento (global e especí-
fico), de dosificación do es-
forzo e recuperación, nece-
sarios para previr lesións. 

exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos pos-
turais sobre a saúde e o benes-
tar, manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo. 

pacidades físicas. CAA 

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos 
de alimentación coa actividade física 
(horarios de comidas, calida-
de/cantidade dos alimentos inxeridos 
etc.). 

CSC 

CAA 

CMCCT 

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficio-
sos do exercicio físico para a saúde e 
os prexudiciais do sedentarismo, dunha 
dieta desequilibrada e do consumo de 
alcohol, tabaco e outras substancias. 

CSC 

CAA 

CMCCT 

EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos 
posturais axeitados na súa vida cotiá e 
na práctica da actividade física, reco-
ñecendo a súa importancia para saúde. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CMCCT 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de 
forma autónoma e sistemática, valo-
rando a súa función preventiva. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

k B5.4. Mellora da condición física 
orientada á saúde en función 
do desenvolvemento psico-
biolóxico. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas 
capacidades físicas, regulando 
e dosificando a intensidade e 
duración do esforzo, tendo en 
conta as súas posibilidades e a 
súa relación coa saúde. 

EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con 
respecto ao seu nivel de partida das 
capacidades físicas orientadas á saú-
de. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

EFB5.2.2. Identifica a súa frecuencia car- CAA 
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díaca e respiratoria, en distintas inten-
sidades de esforzo. 

CMCCT 

CSC 

EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu 
esforzo ao tempo de duración da acti-
vidade. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

EFB5.2.4. Identifica o seu nivel compa-
rando os resultados obtidos en probas 
de valoración das capacidades físicas e 
coordinativas cos valores correspon-
dentes á súa idade 

CAA 

CMCCT 

CSC 

k B5.5. Recoñecemento e aplica-
ción das medidas básicas de 
prevención e seguridade na 
práctica de actividade física 
en relación coa execución 
motriz, ao uso de materiais e 
espazos. 

B5.6. Valoración da actividade 
física como factor esencial no 
mantemento e mellora da 
saúde. Aprecio, gusto e inte-
rese polo coidado do corpo. 

B5.3. Identificar e interiorizar a 
importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da 
práctica da actividade física. 

EFB5.3.1 Explica e recoñece as lesións e 
enfermidades deportivas máis comúns, 
así como as accións preventivas e os 
primeiros auxilios. 

CCL 

CAA 

CSC 

CMCCT 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

a B6.1. Uso adecuado das estra- B6.1. Resolver retos tácticos ele- EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados CSC 
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b 

k 

m 

texias básicas dos xogos re-
lacionadas coa cooperación, 
a oposición e a cooperación-
oposición. 

B6.2. Aceptación e respecto 
cara ás normas, regras e 
persoas que participan no 
xogo. Elaboración e cumpri-
mento dun código de xogo 
limpo. 

mentais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen 
oposición, aplicando principios 
e regras para resolver as situa-
cións motrices, actuando de 
forma individual, coordinada e 
cooperativa e desempeñando 
as diferentes funcións implícitas 
en xogos e actividades 

para resolver situacións básicas de tác-
tica individual e colectiva en diferentes 
situacións motrices. 

CSIEE 

CAA 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habi-
lidades motrices básicas axustándose a 
un obxectivo e a uns parámetros espa-
zo-temporais. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

d 

k 

m 

o 

B6.3. O xogo e o deporte como 
fenómenos sociais e cultu-
rais. Práctica de xogos e ac-
tividades deportivas de dife-
rentes modalidades con difi-
cultade crecente. 

B6.4. Coñecemento, práctica e 
valoración dos xogos e de-
portes tradicionais de Galicia. 
Coñecemento e práctica de 
xogos doutras culturas. 

B6.2. Coñecer, valorar e poñer en 
práctica a diversidade de activi-
dades físicas, lúdicas, deporti-
vas, en especial as de Galicia. 

EFB6.2.1. Expón as diferenzas, caracte-
rísticas e/ou relacións entre xogos po-
pulares, deportes colectivos, deportes 
individuais e actividades natureza. 

CCL 

CCEE 

CAA 

CSC 

EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a 
historia e a orixe dos xogos e os depor-
tes tradicionais de Galicia. 

CCEC 

CAA 

CSC 

EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos 
xogos e deportes tradicionais de Gali-
cia respectando os principios e regras 
específicas destes. 

CCEC 

CAA 

CSC 

a 

b 

k 

B6.5. Desenvolvemento das 
habilidades motrices básicas, 
xenéricas e específicas e da 

B6.3. Relacionar os conceptos 
específicos de Educación física 
e os introducidos noutras áreas 

EFB6.3.1. Identifica a capacidade física 
básica implicada de forma máis signifi-
cativa nos exercicios. 

CMCCT 

CSC 

CAA 
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condición física, participando 
en xogos predeportivos e en 
predeportes. Recoñecer e 
valorar a posibilidade de 
cambiar as regras de xogo 
(espazos, materiais, tem-
pos...) para adaptalas ás ne-
cesidades do grupo. 

B6.6. Uso adecuado das estra-
texias básicas dos xogos re-
lacionadas coa cooperación, 
a oposición e a cooperación-
oposición. 

coa práctica de actividades físi-
co-deportivas. 

EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físi-
cas para a mellora das habilidades mo-
trices. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

EFB6.3.3. Distingue na práctica de xogos 
e deportes individuais e colectivos es-
tratexias de cooperación e de oposi-
ción. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

EFB6.3.4. Describe os exercicios realiza-
dos, usando os termos e coñecemen-
tos que sobre o aparello locomotor se 
desenvolven na área de Ciencias da 
natureza. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

CAA 

k 

l 

n 

o 

B6.7. Iniciación ao deporte de 
orientación (colexio, parque, 
medio natural). Toma de con-
tacto co compás. Participa-
ción na organización e de-
senvolvemento de xogos de 
orientación. 

B6.8. Práctica responsable de 
actividades físicas lúdicas e 
deportivas nas saídas á con-
torno natural de Galicia. 

6.9. Coñecemento, goce, coida-
do e valoración da natureza. 

B6.4. Manifestar respecto cara á 
contorno e o medio natural nos 
xogos e actividades ao aire li-
bre, identificando e realizando 
accións concretas dirixidas á 
súa preservación. 

EFB6.4.1. Faise responsable da elimina-
ción dos residuos que se xeran as acti-
vidades no medio natural. 

CSC 

CAA 

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 
respectando a flora e a fauna do lugar. 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

j 

e  

b  

B1.1. Indagación e apreciación das 
posibilidades plásticas e expresi-
vas dos elementos naturais e ar-
tificiais do contexto próximo. 

B1.2. O contexto natural, artificial e 
artístico: posibilidades plásticas 
dos elementos naturais e o seu 
uso con fins expresivos.  

B1.3. Elaboración de protocolos 
para a observación sistemática 
de aspectos, calidades e caracte-
rísticas notorias e sutís das ima-
xes.  

B1.1. Formular opinións cun criterio 
estético, oralmente ou por escrito, 
que expresen o respecto e a ri-
queza das achegas que ofrecen 
as manifestacións artísticas (plás-
ticas, visuais ou musicais), apre-
ciando as texturas, as formas, as 
liñas, as medidas e as cores.  

EPB1.1.1. Observa e explica 
aspectos, calidades e caracte-
rísticas das obras artísticas se-
guindo un protocolo.  

CCL  

CCEC 

CSC 

EPB1.1.2. Utiliza a observación e 
a percepción visual para inter-
pretar imaxes.  

CCEC 

CAA 

EPB1.1.3. Reflexiona sobre o 
proceso de elaboración dunha 
composición plástica. 

CCEC 

CAA 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e 
recursos plásticos nas imaxes 
e nas composicións plásticas. 

CCEC 

CCL 

EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas 
entre as formas xeométricas do 
seu contexto próximo.  

CCEC 

CCL 

EPB1.1.6. Analiza as posibilida-
des de texturas, formas, cores 
e materiais aplicados sobre so-

CCEC 

CCL 



121 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

portes distintos. 

j 

e 

b 

B1.4. Indagación sobre o uso artísti-
co dos medios audiovisuais e 
tecnolóxicos para o traballo con 
fotografías.  

B1.5. Documentación sobre a evo-
lución da fotografía e valoración 
das posibilidades do formato dixi-
tal actual.  

B1.6. Valoración do cine de anima-
ción como ferramenta de apren-
dizaxe. 

B1.7. Secuenciación dunha historia, 
unha novela e unha canción, con 
imaxes e textos explicativos.  

B1.8. Elaboración de carteis apli-
cando coñecementos plásticos e 
audiovisuais.  

B1.9. Iniciación a sinxelas obras de 
animación tendo en conta o son, 
a montaxe, o guión e a realiza-
ción. 

B1.2. Aproximarse á lectura, a análi-
se e a interpretación da arte e as 
imaxes fixas e en movemento nos 
seus contextos culturais e históri-
cos, comprendendo de maneira 
crítica o significado e a función 
social, con capacidade para ela-
borar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

EPB1.2.1. Analiza de maneira 
sinxela e utilizando a termino-
loxía axeitada imaxes fixas 
atendendo ao tamaño, ao for-
mato e aos elementos básicos 
(puntos, rectas, planos, cores, 
luz e función). 

CCEC 

CCL 

EPB1.2.2 Coñece a evolución da 
fotografía desde o branco e 
negro á cor, do formato de pa-
pel ao dixital, e valora as posi-
bilidades que trae consigo a fo-
tografía. 

CCEC 

CCL 

EPB1.2.3. Recoñece os temas da 
fotografía. 

CCEC 

CCL 

EPB1.2.4. Realiza fotografías 
utilizando medios tecnolóxicos, 
analizando a posteriori a ade-
cuación do encadramento ao 
propósito inicial. 

CCEC 

CAA 

CCL 

EPB1.2.5. Recoñece o cine de 
animación como un xénero do 
cine e comenta o proceso em-
pregado para a creación, a 

CCEC 

CCL 

CAA 
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montaxe e a difusión dunha pe-
lícula de animación, realizado 
tanto coa técnica tradicional 
como coa técnica actual. 

EPB1.2.6. Secuencia unha histo-
ria en viñetas nas que incorpo-
ra imaxes e textos, seguindo o 
patrón do cómic. 

CCEC 

CAA 

EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras 
de animación para familiarizar-
se cos conceptos elementais 
da creación audiovisual: guión, 
realización, montaxe, son. 

CCEC 

CAA 

CD 

j 

i 

a 

B1.10. Valoración dos medios de 
comunicación e das novas tecno-
loxías da información e da comu-
nicación como instrumentos de 
coñecemento, produción e satis-
facción.  

B1.11. Uso das tecnoloxías da in-
formación e da comunicación pa-
ra coñecer as manifestacións do 
patrimonio cultural e artístico dos 
pobos (autores e autoras, obras 
e documentación).  

B1.12. Uso intencionado da imaxe 
como instrumento de comunica-

B1.3. Utilizar as tecnoloxías da in-
formación e da comunicación  de 
xeito responsable para a busca, 
creación e difusión de imaxes fi-
xas e en movemento. 

EPB1.3.1. Manexa programas 
informáticos sinxelos de elabo-
ración e retoques de imaxes di-
xitais (copiar, pegar, modificar 
tamaño, cor, brilo, contraste, 
…) que lle serven para a ilus-
tración de textos. 

CD 

CSC 

EPB1.3.2. Coñece os protocolos 
de actuacións para a difusión 
de imaxes propias ou alleas, e 
respecta a propiedade intelec-
tual de cada persoa.. 

CSC 

CD 
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ción. 

B1.13. A protección de datos. Derei-
to á propia imaxe.  

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

j 

b 

B2.1. Aplicación de recursos gráfi-
cos para a expresión de emo-
cións, ideas e accións. 

B2.2. Disposición á orixinalidade, a 
espontaneidade e a plasmación 
de ideas, sentimentos e vivencias 
de forma persoal e autónoma, na 
creación dunha obra artística.  

B2.3. Recreación de espazos, apli-
cando conceptos artísticos bási-
cos (equilibrio e composición). 

B2.1. Realizar producións plásticas  
seguindo pautas elementais do 
proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos mate-
riais e técnicas pictóricas  e elixin-
do as máis axeitadas para a reali-
zación da obra prevista. 

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de 
debuxo e/ou pictóricas máis 
axeitadas para as súas crea-
cións,  manexando os materiais 
e instrumentos de forma ade-
cuada, coidando o material e o 
espazo de uso. 

CCEC 

CAA 

EPB2.1.2. Fai composicións que 
transmiten emocións básicas 
(calma, violencia, alegría, tristu-
ra etc.) coa axuda de diversos 
recursos para cada caso (cla-
roscuro, puntos, liñas, cores 
etc.). 

CCEC 

CAA 

EPB2.1.3. Debuxa obxectos co-
tiáns, ideas, accións e situa-
cións.  

CCEC 

CAA 

EPB2.1.4. Experimenta con mate-
riais e texturas gráficas con 
creatividade e soltura.  

CAA 

CCEC 
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EPB2.1.5. Valora os elementos e 
os recursos empregados para 
alcanzar o efecto que máis se 
axuste ás propias necesidades.  

CAA 

CCEC 

EPB2.1.6. Distingue e explica as 
características da cor en canto 
a súa luminosidade, tono e sa-
turación, aplicándoas cun pro-
pósito concreto nas súas pro-
ducións. 

CAA 

CCEC 

EPB2.1.7. Obtén diversas texturas 
a partir da aplicación da cor.  

CAA 

CCEC 

EPB2.1.8. Executa composicións 
pareadas nas que aparecen as 
cores complementarias respec-
tivas. 

CAA 

CCEC 

EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras 
e elementos do contexto con 
dimensións, proporcións, ta-
maños e cores axeitadas (pai-
saxe, bodegón etc.). 

CCEC 

CAA 

EPB2.1.10. Explica coa terminolo-
xía aprendida o propósito dos 
seus traballos e as característi-
cas dos mesmos.  

CCEC 

CCL 
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j 

b  

B2.4. Análise das formas de repre-
sentación de volume.  

B2.5. Elaboración de obxectos tri-
dimensionais con distintos mate-
riais. 

B2.6. Comparación entre as formas 
que adopta a representación do 
espazo en diferentes áreas ou 
ámbitos. 

B2.2. Representar volumes utilizando 
recursos como cores, claroscuros, 
corte, dobra e encartado. 

EPB2.2.1. Representa con claros-
curo a sensación espacial de 
composicións volumétricas sin-
xelas.  

CCEC 

CAA 

EPB2.2.2. Experimenta coa su-
perposición de planos para 
crear volumes. 

CCEC 

CAA 

EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal 
como elemento expresivo para 
proporcionar sensación de pro-
fundidade.  

CCEC 

CAA 

EPB2.2.4. Fai obxectos tridimen-
sionais utilizando o recorte, o 
encartado e o pegado de pezas 
de diversas formas, utilizando 
diversos tipos de materiais. 

CCEC 

CAA 

d  

j 

B2.7. Coñecemento e valoración de 
identificadores artísticos de dife-
rentes culturas. 

B2.8. Interese por coñecer produ-
cións do patrimonio cultural e ar-
tístico dos pobos.  

B2.9. Valoración do patrimonio 
cultural e artístico para a satis-
facción con eles e para a súa 

B2.3. Coñecer as manifestacións 
artísticas máis significativas que 
forman parte do patrimonio artísti-
co e cultural, e adquirir unha acti-
tude de respecto e valoración de-
se patrimonio.  

EPB2.3.1. Recoñece, respecta e 
valora as manifestacións artís-
ticas máis importantes do pa-
trimonio cultural e artístico es-
pañol, nomeadamente aquelas 
que foron declaradas Patrimo-
nio da Humanidade. 

CSC 

CCEC 

EPB2.3.2. Aprecia as posibilida-
des que ofrecen os museos de 

CSC 

CCEC 
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conservación.  

B2.10. Elaboración de documentos 
relacionados con obras, creado-
res e creadoras, e manifesta-
cións artísticas. 

coñecer obras de arte expostas 
neles e goza con elas.  

EPB2.3.3. Coñece algunha profe-
sión do ámbito artístico, interé-
sase polas características do 
traballo de artistas e artesáns 
ou artesás, e goza como públi-
co coa observación das súas 
producións.  

CSC 

CCEC 

i 

j 

b 

B2.11. Emprego dos medios audio-
visuais e novas tecnoloxías da in-
formación e da comunicación pa-
ra o tratamento de imaxes, dese-
ño, animación e difusión dos tra-
ballos elaborados.  

B2.12. Preparación de documentos 
propios da comunicación artísti-
ca.  

B2.4. Utilizar as TIC para a busca e 
tratamento de imaxes, como fe-
rramentas para deseñar docu-
mentos.  

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da comunica-
ción como fonte de información 
e documentación para a crea-
ción de producións propias.  

CD 

CCEC 

EPB2.4.2. Manexa programas 
informáticos sinxelos de elabo-
ración e retoques de imaxes di-
xitais (copiar, pegar; modificar 
tamaño, cor, brillo, contraste 
etc.) que serven para a ilustra-
ción de textos.  

CD 

CCEC 

EPB2.4.3. Elabora e prepara 
documentos propios da comu-
nicación artística (carteis, guías 
ou programas). 

CCEC 

CD 
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a 

b  

j  

B2.13. Elaboración de producións 
plásticas utilizando técnicas mix-
tas, elixindo as técnicas, os ins-
trumentos e os materiais de 
acordo coas súas características 
e coa súa finalidade.  

B2.14. Asunción de responsabilida-
de no traballo propio (constancia 
e esixencia progresiva) e no tra-
ballo cooperativo (respecto polas 
achegas e as disposicións das 
demais persoas).  

B2.15. Realización individual ou en 
grupo, con establecemento de 
momentos de revisión e de refle-
xión sobre o proceso seguido. 

B2.5. Realizar producións plásticas, 
participando con interese e apli-
cación no traballo individual ou de 
forma cooperativa, respectando 
os materiais, os utensilios e os 
espazos, desenvolvendo a inicia-
tiva e a creatividade, e apreciando 
a correcta e precisa realización 
dos exercicios e das actividades, 
a orde e a limpeza, o respecto po-
las normas, as regras e os/as 
compañeiros/as.  

EPB2.5.1. Produce obras plásti-
cas, logo de escoller as técni-
cas e os instrumentos máis 
axeitados para conseguir unha 
finalidade determinada.  

CCEC 

CAA 

EPB2.5.2. Respecta os materiais, 
os utensilios e os espazos.  

CSC 

CCEC 

EPB2.5.3. Amosa interese polo 
traballo individual e colabora no 
grupo para a consecución dun 
fin colectivo, respectando as 
iniciativas de cada compañeiro 
ou compañeira.  

CSC 

CCEC 

EPB 2.5.4. Participa con interese 
nas actividades propostas, 
apreciando a realización co-
rrecta, precisa, ordenada e lim-
pa dos exercicios e das activi-
dades. 

CSC 

CCEC 

CAA 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

g 

b 

j  

B3.1. Elaboración de composicións 
plásticas partindo de conceptos 
xeométricos da realidade do 
alumnado.  

B3.2. Uso da cuadrícula para coñe-

B3.1. Identificar conceptos xeométri-
cos na realidade que rodea o 
alumnado, en relación cos con-
ceptos xeométricos recollidos na 
área de matemáticas coa súa 

EPB3.1.1. Identifica os conceptos 
de horizontalidade e verticali-
dade, e utilízaos nas súas 
composicións con fins expresi-
vos. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 
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cer e comprender o termo de es-
cala. 

B3.3. Apreciación das posibilidades 
plásticas e expresivas das estru-
turas xeométricas.  

B3.4. Construción de estruturas e 
transformación de espazos 
usando nocións métricas e de 
perspectiva. 

B3.5. Uso dos instrumentos básicos 
do debuxo xeométrico para com-
por unha creación artística par-
tindo dos polígonos elementais.  

aplicación gráfica. EPB3.1.2. Traza rectas paralelas 
e perpendiculares, usando o 
escuadro e o cartabón. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

EPB3.1.3. Utiliza a regra conside-
rando o milímetro como unida-
de de medida habitual aplicada 
ao debuxo técnico. 

CCEC 

CMCCT 

EPB3.1.4. Suma e resta segmen-
tos utilizando a regra e o com-
pás. 

CMCCT 

CCEC 

EPB3.1.5. Calcula graficamente a 
mediatriz dun segmento utili-
zando a regra e o compás. 

CMCCT 

CCEC 

EPB3.1.6. Traza círculos co com-
pás coñecendo o raio. 

CMCCT 

CCEC 

EPB3.1.7. Divide a circunferencia 
en dúas, tres, catro e seis par-
tes iguais, utilizando o material 
propio do debuxo técnico. 

CMCCT 

CCEC 

EPB3.1.8. Aplica a división da 
circunferencia á construción de 
estrelas e elementos florais aos 
que posteriormente lles dá cor.  

CCEC 

CMCCT 

CAA 
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EPB3.1.9. Continúa series con 
motivos xeométricos (rectas e 
curvas) utilizando unha cuadrí-
cula propia facilitada cos ins-
trumentos propios do debuxo 
técnico. 

CCEC 

CAA 

EPB3.1.10. Suma e resta ángulos 
de 90, 60, 45 e 30 graos utili-
zando o escuadro e o cartabón. 

CMCCT 

EPB3.1.11. Analiza a realidade 
descompóndoa en formas xe-
ométricas básicas e trasladán-
doa a composicións bidimen-
sionais. 

CCEC 

CAA 

EPB3.1.12. Identifica nunha obra 
bidimensional formas xeométri-
cas simples.  

CCEC 

CMCCT 

EPB3.1.13. Realiza composicións 
utilizando formas xeométricas 
suxeridas polo ou pola docente. 

CCEC 

CMCCT 

CSIEE 

EPB3.1.14. Coñece e comprende 
o termo de escala e é capaz de 
aplicalo cambiando a escala 
dun debuxo sinxelo mediante o 

CMCCT 

CCEC 
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uso de cuadrícula. 

EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e 
constrúe os polígonos elemen-
tais, apreciando as súas dife-
renzas e similitudes. 

CMCET 

CCEC 

j 

g 

b 

B3.6. Exploración e uso adecuado 
do material de debuxo técnico, 
coa finalidade de atopar o máis 
apropiado para o resultado final. 

B3.2. Iniciarse no coñecemento e no 
manexo dos instrumentos e dos 
materiais propios do debuxo téc-
nico, e empregalo adecuadamen-
te. 

EPB3.2.1.Coñece e aprecia o 
resultado da utilización correcta 
dos instrumentos de debuxo, e 
valora a precisión dos resulta-
dos.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

j 

b 

e 

B1.1. Audición de música contempo-
ránea, e investigación e valora-
ción das posibilidades do son. 

B1.2. Identificación e apreciación 
das calidades dos sons do con-
texto. 

B1.1. Utilizar a escoita musical para 
indagar nas posibilidades do son, 
de maneira que sirvan como mar-
co de referencia para creacións 
propias.  

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e 
describe as calidades dos sons 
do contexto natural e social, uti-
lizando un vocabulario preciso.  

CCEC 

CCL 

CAA 

b 

e 

o 

B1.3. Identificación e apreciación de 
formas musicais sinxelas. 

B1.4. Identificación a través da es-
coita de tipos de voces (soprano, 
contralto, tenor e baixo), instru-
mentos, variacións e contrastes 
de velocidade. 

B1.5. Valoración e interese pola 
música de diferentes épocas e 
culturas, nomeadamente a gale-
ga. 

B1.2. Analizar a organización de 
obras musicais sinxelas e descri-
bir os elementos que as compo-
ñen. 

EMB1.2.1. Distingue tipos de 
voces, instrumentos, variacións 
e contrastes de velocidade e in-
tensidade, tras a escoita de 
obras musicais, con capacida-
de para emitir unha valoración 
destas.  

CCEC 

CAA 

CCL 

EMB1.2.2. Interésase por descu-
brir obras musicais de diferen-
tes características, e utilízaas 
como marco de referencia para 
as creacións propias.  

CSIEE 

CAA 

CCEC 

h 

a 

d 

B1.6. Audición activa e comentada 
de música variada da nosa cultu-
ra e doutras culturas. 

B1.7. Actitude atenta, silenciosa e 
respectuosa durante a audición 
de música e/ou na asistencia a 

B1.3. Coñecer exemplos de obras 
variadas da nosa e doutras cultu-
ras, para valorar o patrimonio mu-
sical, valorando a importancia do 
seu mantemento e da súa difu-
sión, e do respecto co que deben 
afrontar as audicións e as repre-

EMB1.3.1. Coñece, entende e 
cumpre as normas de compor-
tamento en audicións e repre-
sentacións musicais.  

CSC 

CCEC 

EMB1.3.2. Comprende, acepta e 
respecta o contido das normas 

CSC 
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representacións musicais. 

B1.8. Indagación sobre as normas 
que regulan a propiedade intelec-
tual. Valoración e presentación 
dos resultados. 

sentacións.  que regulan a propiedade inte-
lectual canto á reprodución e a 
copia de obras musicais.  

CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

j 

e 

k 

B2.1. Exploración das posibilidades 
sonoras e expresivas da voz. 

B2.1. Entender a voz como instru-
mento e recurso expresivo, par-
tindo da canción e das súas posi-
bilidades para interpretar, crear e 
improvisar. 

EMB2.1.1. Recoñece e describe 
as calidades da voz a través de 
audicións diversas, e recréaas. 

CCEC 

CAA 

CCL 

j 

b 

d/a 

B2.2. Interpretación de pezas con 
instrumentos de aula e/ou frauta 
doce. 

B2.3. Interpretación, memorización e 
improvisación guiada de cancións 
a unha ou varias voces, desen-
volvendo progresivamente a dic-
ción, a afinación e a técnica vo-
cal. Canon.  

B2.4. Recoñecemento de tipos de 
instrumentos acústicos e electró-
nicos, agrupacións instrumentais 
e vocais, e rexistros da voz. 

B2.5. Utilización das grafías conven-
cionais na lectura, na escritura e 

B2.2. Interpretar composicións sin-
xelas que conteñan procedemen-
tos musicais de repetición, varia-
ción e contraste, en solitario ou 
en grupo, mediante a voz ou ins-
trumentos, utilizando a linguaxe 
musical, asumindo a responsabi-
lidade na interpretación en grupo 
e respectando tanto as achegas 
das demais persoas como a per-
soa que asuma a dirección.  

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica 
instrumentos acústicos e elec-
trónicos, diferentes rexistros da 
voz, e agrupacións vocais e 
instrumentais.  

CCEC 

CAA 

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe mu-
sical para a interpretación de 
obras.  

CCEC 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe 
musical convencional melodías 
e ritmos sinxelos.  

CCEC 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais 
e instrumentais de diferentes 

CAA 

CCEC 
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na interpretación de cancións e 
de pezas instrumentais sinxelas.  

B2.6. Gravación e rexistro das inter-
pretacións para unha valoración e 
unha análise posteriores. 

B2.7. Interese pola mellora do pro-
ceso de interpretación e do resul-
tado final. 

B2.8. Traballo cooperativo, asumin-
do as responsabilidades que lle 
correspondan e respectando as 
achegas das demais persoas do 
grupo. 

épocas, estilos e culturas para 
distintos agrupamentos, con e 
sen acompañamento  

EMB2.2.5. Coñece e interpreta 
cancións de distintos lugares, 
épocas e estilos, e valora a súa 
achega ao enriquecemento 
persoal, social e cultural.  

CAA 

CCEC 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo 
traballo das demais persoas e 
responsabilidade no traballo in-
dividual e colectivo. 

CSC 

EMB2.2.7. Analiza as interpreta-
cións feitas, recoñece erros e 
amosa interese por traballar 
para corrixilos. 

CAA 

i 

j 

B2.9. Creación de mensaxes musi-
cais con contido expresivo, com-
binando elementos sonoros e 
corporais diversos.  

B2.10. Utilización dos medios de 
comunicación e de internet para a 
procura de información, en sopor-
te impreso e dixital, sobre instru-
mentos, compositores/as, intér-
pretes e eventos musicais de inte-

B2.3. Explorar e utilizar as posibili-
dades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos 
e dispositivos electrónicos.  

EMB2.3.1. Procura información 
bibliográfica, en medios de co-
municación e en internet sobre 
instrumentos, compositores/as, 
intérpretes e eventos musicais.  

CCEC 

CAA 

CD 

EMB2.3.2. Presenta e expón a 
información de xeito claro, or-
denado e limpo en varios so-
portes. 

CAA 

CD 

CCL 
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rese. 

B2.11. Exploración das posibilidades 
sonoras e expresivas dos medios 
audiovisuais e tecnolóxicos para 
comunicar. Creación de cuñas 
radiofónicas e videoanuncios. 

B2.12. Utilización dos medios audio-
visuais e dos recursos informáti-
cos para a sonorización de ima-
xes, contos, poemas e refráns, 
dobraxe de películas etc., e para 
a creación de producións propias. 

EMB2.3.3. Utiliza os medios au-
diovisuais e recursos informáti-
cos para crear pezas musicais 
e para a sonorización de ima-
xes e representacións dramáti-
cas.  

CD 

CCEC 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

j 

b 

h/d 

o 

B3.1. Identificación do corpo como 
instrumento. Indagación e valora-
ción sobre as posibilidades ex-
presivas e comunicativas do cor-
po en distintas representacións 
artísticas ou situacións cotiás. 

B3.2. Valoración e recoñecemento 
das danzas e a súa contribución 
ao noso patrimonio artístico e cul-
tural. 

B3.3. Interpretación de danzas coi-
dando a coordinación individual e 
colectiva. 

B3.1. Adquirir capacidades expresi-
vas e creativas que ofrecen a ex-
presión corporal e a danza, valo-
rar a súa achega ao patrimonio, e 
gozar coa súa interpretación co-
mo unha forma de interacción so-
cial.  

EMB3.1.1. Identifica o corpo como 
instrumento para a expresión 
de sentimentos e emocións, e 
como forma de interacción so-
cial.  

CAA 

CCEC 

EMB3.1.2. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando 
interpreta danzas.  

CCEC 

EMB3.1.3. Coñece danzas de 
distintas épocas e lugares, e 
valora a súa achega ao patri-
monio artístico e cultural.  

CCEC 
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B3.4. Invención de coreografías 
sinxelas para cancións e pezas 
musicais de diferentes estilos. 

B3.5. Gravación e rexistro das dan-
zas interpretadas. Análise de va-
loración do produto. 

EMB3.1.4. Reproduce e goza 
interpretando danzas tradicio-
nais españolas, e entende a 
importancia da súa continuida-
de e o traslado ás xeracións fu-
turas. 

CSC 

CCEC 

EMB3.1.5. Inventa coreografías 
de grupo que corresponden 
coa forma interna dunha obra 
musical e supón unha orde es-
pacial e temporal.  

CAA 

CCEC 

EMB3.1.6. Analiza as danzas 
realizadas, recoñece os erros e 
amosa interese por mellorar o 
produto. 

CAA 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en 
grupo e participa nel de xeito 
pracenteiro, amosando con-
fianza nas propias posibilida-
des e nas das demais persoas. 

CAA 

CSC 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas 
demais persoas e colaboración 
con elas. 

CSC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

a 

e 

B1.1. Comprensión de textos orais 
procedentes da radio, da televisión 
ou da internet, con especial inciden-
cia na noticia, na entrevista, na re-
portaxe infantil e nos debates e co-
mentarios de actualidade, para obter 
información xeral sobre feitos e 
acontecementos que resulten signifi-
cativos, distinguindo información de 
opinión, e elaboración dun resumo. 

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

LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principais e secundarias dun 
texto oral, procedente da ra-
dio, da televisión ou de inter-
net, identificando o tema e 
elaborando un resumo. 

CCL 

CAA 

LGB1.1.2. Comprende o signifi-
cado literal e inferencial dun 
texto oral, distinguindo a in-
formación da opinión. 

CCL 

CSC 

b 

d 

e 

i 

o 

B1.2. Valoración dos medios de comu-
nicación social como instrumento de 
aprendizaxe e de acceso a informa-
cións e a experiencias doutras per-
soas. 

B1.3. Uso de documentos audiovisuais 
como medio de obter, identificar, se-
leccionar, clasificar, comparar e rela-
cionar con progresiva autonomía in-
formacións relevantes para aprender. 

B1.2.Valorar e utilizar os do-
cumentos audiovisuais dos 
medios de comunicación 
como instrumento de 
aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Identifica en docu-
mentos audiovisuais a infor-
mación relevante, e valora os 
medios de comunicación co-
mo instrumento de aprendi-
zaxe. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

LGB1.2.2. Usa documentos 
audiovisuais como medio pa-
ra obter, identificar, clasificar, 

CCL 

CD 

CAA 
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comparar e relacionar infor-
macións. 

CSIEE 

 B1.4. Interpretación elemental en textos 
orais da retranca, da ironía e de do-
bres sentidos, recoñecendo a primei-
ra como un trazo característico da 
lingua galega. 

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

LGB1.3.1. Interpreta en produ-
cións orais a retranca, a iro-
nía e os dobres sentidos. 

CCL 

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

CCL 

CCEC 

CSC 

a 

b 

c 

e 

o 

B1.5. Comprensión e produción de 
textos orais para aprender e para in-
formarse, tanto os creados con fina-
lidade didáctica como os de uso co-
tián, de carácter informal (conversas 
entre iguais e no equipo de traballo) 
e dun maior grao de formalización 
(exposicións da clase, entrevistas ou 
debates). 

B1.4. Comprender e producir 
textos orais propios do uso 
cotián ou do ámbito acadé-
mico. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE 

LGB1.4.2. Sigue unha exposi-
ción da clase e extrae as ide-
as máis destacadas. 

CCL 

CAA 

LGB1.4.3. Fai pequenas exposi-
cións na aula adecuando o 
discurso ás diferentes nece-
sidades comunicativas (na-
rrar, describir e expoñer), uti-
lizando o dicionario se é pre-
ciso. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

LGB1.4.4. Participa activamente CCL 
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no traballo en grupo, así co-
mo nos debates. 

CSIEE 

CAA 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

a 

c 

e 

o 

B1.6. Actitude de escoita adecuada 
ante situacións comunicativas (tole-
rancia ás opinións, escoita atenta, 
respecto das de quen fala sen inte-
rrupcións inadecuadas, contacto vi-
sual). 

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

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 

a 

c 

d 

e 

B1.7. Participación e cooperación nas 
situacións comunicativas de relación 
social especialmente as destinadas a 
favorecer a convivencia (debates, 
exposicións curtas, conversas, ex-
presións espontáneas, discusións, 
asembleas, narracións orais, entre-
vistas) con valoración e respecto das 
normas que rexen a interacción oral 
(quendas de palabra, roles diversos 
no intercambio, respecto ás opinións 
das demais persoas, ton de voz, pos-
turas e xestos adecuados). 

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

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

CCL 

CSC 

CAA 

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

CCL 

CSC 

CCEC 

LGB1.6.3. Emprega unha postu- CCL 



139 

  

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

ra e xestualidade adaptadas 
ao discurso, para reforzalo e 
facilitar a súa comprensión, 
procurando a empatía coa 
persoa interlocutora. 

CSC 

CCEC 

 

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

CCL 

CSC 

CCEC 

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

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

a 

b 

e 

o 

B1.8. Uso de estratexias elementais 
para comprender e facer comprender 
as mensaxes orais: fluidez, clarida-
de, orde, léxico apropiado, pronuncia 
correcta, ton de voz, entoación, xes-
tualidade. Incorporación das inter-
vencións das demais persoas, formu-
lación de preguntas coherentes e 
percepción das reaccións. 

B1.7. Amosar interese por 
expresarse en público cohe-
rentemente, sen contradi-
cións, sen repeticións inne-
cesarias e usando nexos 
adecuados. 

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

CCL 

CAA 

LGB1.7.2. Elabora un discurso 
oral cohesivo, utilizando ne-
xos adecuados. 

CCL 

LGB1.7.3. Emprega o rexistro 
lingüístico (formal ou infor-
mal) adecuado a cada con-

CCL 

CSC 
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texto. 

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

CCL 

CCEC 

b 

e 

i 

B1.9. Produción de textos orais propios 
dos medios de comunicación social 
mediante simulación ou participación 
para ofrecer e compartir información 
e opinión. 

B1.8. Elaborar textos propios 
dos medios de comunica-
ción. 

LGB1.8.1. Elabora textos pro-
pios dos medios de comuni-
cación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

d 

e 

B1.10. Utilización de estratexias para 
potenciar a expresividade das men-
saxes orais (acenos, miradas, postu-
ras corporais). 

B1.9. Reforza a eficacia co-
municativa das súas men-
saxes orais coa utilización 
de elementos propios da 
linguaxe xestual. 

LGB1.9.1. Utiliza a expresivida-
de corporal: acenos, miradas, 
postura corporal... para refor-
zar o sentido das súas produ-
cións orais. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CAA 

b 

d 

e 

B1.11. Actitude de cooperación e de 
respecto en situacións de aprendiza-
xe compartida. 

B1.10. Amosar respecto e 
cooperación nas situacións 
de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.10.1. Amosa respecto ás 
ideas dos e das demais e 
contribúe activamente ao tra-
ballo en grupo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

e B1.12. Interese por expresarse oral-
mente coa pronuncia e coa entoa-
ción adecuadas. 

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

LGB1.11.1. Interésase por ex-
presarse oralmente coa pro-
nuncia e entoación adecuada 
a cada acto comunicativo. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 
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a 

d 

e 

o 

B1.13. Uso dunha linguaxe non discri-
minatoria e respectuosa coas dife-
renzas. 

B1.12. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuo-
sa coas diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe 
non sexista. 

CCL 

CSC 

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas. 

CCL 

CSC 

a 

d 

e 

o 

B1.14. Recoñecemento e valoración 
das diferenzas dialectais orais da lin-
gua galega, como elemento enrique-
cedor da lingua. 

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

LGB1.13.1. Recoñece textos 
orais pertencentes a diferen-
tes variedades da lingua ga-
lega. 

CCL 

CCEC 

LGB1.13.2. Valora as diferenzas 
dialectais orais da lingua ga-
lega como un símbolo de ri-
queza lingüística e cultural e 
o estándar como variante uni-
ficadora. 

CCL 

CSC 

CCEC 

a 

d 

e 

o 

B1.15. Identificación da lingua galega 
con calquera contexto de uso oral da 
lingua: en diferentes ámbitos profe-
sionais (sanidade, Administración, 
xustiza, educación, medios de co-
municación...) e en conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

B1.14. Identificar a lingua 
galega con calquera contex-
to de uso oral. 

LGB1.14.1. Identifica a lingua 
galega con calquera contexto 
profesional oral: sanidade, 
Administración, xustiza, edu-
cación, medios de comunica-
ción... 

CCL 

CCEC 

LGB1.14.2. Recoñece a validez 
da lingua galega para con-
versas con persoas coñeci-
das ou descoñecidas. 

CCL 

CCEC 

CSC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

b 

e 

I 

J 

o 

B2.1. Comprensión da información 
relevante en textos das situacións 
cotiás de relación social: correspon-
dencia, normas, programas de acti-
vidades, convocatorias, plans de tra-
ballo ou regulamentos. 

B2.2. Comprensión de textos proceden-
tes dos medios de comunicación so-
cial (incluídas webs infantís e xuve-
nís) con especial incidencia na noti-
cia, na entrevista e nas cartas á di-
rección do xornal, para obter infor-
mación xeral, localizando informa-
cións destacadas. 

B2.3. Comprensión de textos do ámbito 
escolar en soporte papel ou dixital 
para aprender e para informarse, 
tanto os producidos con finalidade 
didáctica como os de uso social (fo-
lletos informativos ou publicitarios, 
prensa, programas, fragmentos lite-
rarios). 

B2.1. Comprender, buscar, 
localizar e seleccionar in-
formación explícita en tex-
tos escritos de soportes va-
riados (webs infantís, libros, 
carteis) e realizar inferen-
cias determinando inten-
cións e dobres sentidos. 

LGB2.1.1. Comprende a infor-
mación relevante de textos 
procedentes dos medios de 
comunicación social ou pro-
pios de situacións cotiás. 

CCL 

CD 

CSC 

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 con-
creta dun texto, deducindo o 
significado de palabras e ex-
presións polo contexto. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura 
dun texto e recoñece algúns 
mecanismos de cohesión. 

CCL 

LGB2.1.6. Identifica o punto de 
vista do autor ou autora e di-

CCL 

CAA 
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ferencia información, opinión 
e publicidade. 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

B2.4. Integración de coñecementos e 
de informacións procedentes de dife-
rentes soportes para aprender, com-
parando, clasificando, identificando e 
interpretando con especial atención 
aos datos que se transmiten median-
te gráficos, esquemas e ilustracións. 

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

LGB2.2.1. Interpreta e compren-
de a información de gráficos, 
esquemas, mapas concep-
tuais e ilustracións, relacio-
nando esta co contido do tex-
to que a acompaña. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

b 

e 

B2.5. Subliñado, esquematización e 
resumo da información relevante dun 
texto. 

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

LGB2.3.1. Realiza o subliñado 
das ideas principais dun tex-
to. 

CCL 

CAA 

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

CCL 

CAA 

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

b 

e 

B2.6. Uso das estratexias de control do 
proceso lector (anticipación, formula-
ción de hipóteses, relectura...). 

B2.4. Utilizar estratexias para 
mellorar a lectura.  

LGB2.4.1. Deduce o posible 
contido dun texto antes de le-
lo, axudándose do título e as 
ilustracións. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

i 

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
a localización, selección, interpreta-
ción e organización da información. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para tratar a in-
formación 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 

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios 
dixitais para interpretar a in-
formación dun texto. 

CCL 

CAA 

CD 

CSIEE 

b 

e 

o 

B2.8. Realización de diferentes tipos de 
lectura: de investigación, de aprendi-
zaxe, de gozo persoal, de resolución 

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 per-

CCL 

CSIEE 

CAA 
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de problemas. soal ou de resolución de pro-
blemas.  

a 

b 

e 

B2.9. Lectura expresiva de textos litera-
rios e non literarios, de diferente tipo-
loxía textual. 

B2.10. Dramatización e lectura dramati-
zada de textos literarios e non litera-
rios. 

B2.7. Ler expresivamente 
textos de diversa tipoloxía 
(dramatizando cando é pre-
ciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoa-
ción, intensidade de voz, 
ritmo e velocidade, adecua-
dos ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz 
alta (ler para que alguén 
goce escoitando, ler para 
dar a coñecer un texto des-
coñecido, ler para compartir 
información que se acaba 
de localizar) facendo parti-
cipar a audiencia da súa in-
terpretación.  

LGB2.7.1. Descodifica con pre-
cisión e rapidez as palabras. 

CCL 

CAA 

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

CCL 

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

CCL 

LGB2.7.4. Le en voz alta adap-
tándose ao interese do audi-
torio: gozar escoitando, obter 
nova información... 

CCL 

CAA 

CSC 

LGB2.7.5. Fai lecturas dramati-
zadas de textos. 

CCL 

CSC 

a 

b 

e 

i 

B2.11. Uso da biblioteca de aula e do 
centro, amosando coñecemento da 
súa organización (catalogación, fun-
cionamento) e participación en acti-
vidades literarias e na elaboración de 
propostas. 

B2.12. Utilización das bibliotecas, inclu-
índo as virtuais, de xeito cada vez 

B2.8. Usar as bibliotecas da 
aula e do centro, así como 
as virtuais, con autonomía 
abonda, comprendendo 
como se organiza e colabo-
rando no seu coidado e me-
llora. 

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de 
aula con autonomía, para ob-
ter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e 
mellora. 

CCL 

CAA 

CSC 

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de 
centro con autonomía,para 
obter datos e informacións, e 

CCL 

CAA 
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máis autónomo, para obter informa-
ción e modelos para a produción es-
crita. 

colabora no seu coidado e na 
súa mellora. 

CSC 

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas 
virtuais,para obter datos e in-
formacións, con autonomía. 

CCL 

CAA 

CD 

a 

b 

e 

B2.13. Mantemento adecuado e am-
pliación da biblioteca persoal. 

B2.9. Ter interese por ter unha 
biblioteca propia, física ou 
virtual. 

LGB2.9.1. Amosa interese pola 
conservación e organización 
dos seus libros físicos e/ou 
virtuais. 

CCL 

CAA 

CSC 

a 

b 

e 

B2.14. Interese polos textos escritos 
como fonte de aprendizaxe e como 
medio de comunicación de experien-
cias e de regulación da convivencia. 

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

LGB2.10.1. Amosa interese pola 
lectura como fonte de apren-
dizaxe e medio de comunica-
ción. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

b 

e 

m 

B2.15. Desenvolvemento da autonomía 
lectora, da capacidade de elección 
de temas e de textos e de expresión 
das preferencias persoais. 

B2.11. Amosar autonomía 
lectora e capacidade de se-
lección de textos do seu in-
terese, así como ser quen 
de expresar preferencias.  

LGB2.11.1. Amosa autonomía 
lectora e capacidade de se-
leccionar textos do seu inte-
rese. 

CCL 

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

CCL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

a B2.16. Análise de textos escritos en B2.12. Analizar textos escritos LGB2.12.1. Percibe as diferen- CCL 
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d 

e 

o 

diferentes variedades da lingua gale-
ga. 

en diferentes variedades da 
lingua galega. 

zas lingüísticas presentes nas 
variedades da lingua galega. 

CCEC 

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

CCL 

CSC 

CCEC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

a 

b 

e 

B3.1. Uso das estratexias de planifica-
ción, de textualización (formato, es-
trutura, ortografía e normas lingüísti-
cas, puntuación, coherencia e cohe-
sión...) e revisión como partes do 
proceso escritor. 

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

LGB3.1.1. Planifica a elabora-
ción do texto, antes de come-
zar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando 
a información, mediante no-
tas, esquemas, guións ou 
mapas conceptuais. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha 
estrutura clara, con coheren-
cia e cohesionando os enun-
ciados. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

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

CCL 

LGB3.1.4. Aplica a norma lingü-
ística: ortografía, acentua-
ción, léxico, morfosintaxe e 

CCL 

CSC 

CCEC 
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usa unha linguaxe non sexis-
ta. 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

LGB3.1.6. Usa o dicionario du-
rante a elaboración de textos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

i 

B3.2. Composición de textos propios de 
situacións cotiás de relación social 
(correspondencia, normas, progra-
mas, convocatorias, plans de traba-
llo, mensaxes curtas) de acordo coas 
características propias destes xéne-
ros. 

B3.3. Composición de textos de infor-
mación e de opinión característicos 
dos medios de comunicación social 
sobre feitos e acontecementos signi-
ficativos, con especial incidencia na 
noticia, na entrevista, no comentario 
breve sobre libros ou música, en si-
tuacións reais ou simuladas. 

B3.2. Producir textos de dife-
rente tipoloxía que permitan 
narrar, describir, resumir, 
explicar e expoñer opinións, 
emocións e informacións re-
lacionadas 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, imi-
tando modelos: cartas e co-
rreos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas, programas... 

CCL 

CAA 

CD 

LGB3.2.2. Escribe, en diferentes 
soportes, textos propios dos 
medios de comunicación, imi-
tando modelos. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

LGB3.2.3. Elabora diferentes 
tipos de textos (narrativos, 
expositivos, descritivos ou ar-
gumentativos) adaptando a 
linguaxe ás características de 

CCL 

CAA 
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cada xénero. 

LGB3.2.4. Escribe textos cohe-
rentes e cohesivos, usando o 
rexistro adecuado. 

CCL 

CSC 

CCEC 

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

CCL 

CSC 

CAA 

b 

e 

B3.4. Produción de textos relacionados 
co ámbito académico para obter, or-
ganizar e comunicar información 
(cuestionarios, enquisas, resumos, 
esquemas, informes, descricións, 
explicacións). 

B3.3. Elaborar textos do ámbi-
to académico para obter, 
organizar e comunicar in-
formación. 

LGB3.3.1. Elabora textos do 
ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar infor-
mación: cuestionarios, enqui-
sas, resumos, informes... 

CCL 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

j 

B3.5. Redacción de textos breves crea-
tivos carteis publicitarios, anuncios, 
cómics, contos, poemas, cancións, 
anécdotas... 

B3.4. Elaborar textos breves 
con creatividade. 

LGB3.4.1. Expresa nos seus 
textos de maneira imaxinativa 
ideas, sentimentos e/ou emo-
cións; narra accións e pre-
senta personaxes, obxectos 
e/ou lugares: carteis publicita-
rios, anuncios, cómics, con-
tos, poemas, cancións, anéc-
dotas... 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

LGB3.4.2. Escribe textos breves 
de carácter creativo con certa 

CCL 
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riqueza léxica. CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

LGB3.4.3. Aprecia os usos crea-
tivos da linguaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

b 

d 

e 

i 

j 

B3.6. Uso progresivamente autónomo 
das TIC na busca de información, o 
tratamento dos textos e a realización 
de presentacións. 

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

LGB3.5.1. Usa as TIC na procu-
ra de información ou para 
consultar o dicionario. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

LGB3.5.2. Emprega procesado-
res de textos de maneira au-
tónoma. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CD 

LGB3.5.3. Utiliza correctores de 
textos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 
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LGB3.5.4. Utiliza as TIC para 
realizar presentacións. 

CCL 

CD 

CSIEE 

b 

e 

i 

j 

B3.7. Utilización de elementos gráficos 
e paratextuais para facilitar a com-
prensión (ilustracións, gráficos, tábo-
as e tipografía) e ilustración creativa 
dos propios textos. 

B3.6. Utilizar recursos gráficos 
e paratextuais que faciliten 
a comprensión dos textos e 
contribúan á súa ilustración 
creativa. 

LGB3.6.1. Utiliza recursos gráfi-
cos e paratextuais para facili-
tar a comprensión dos textos 
e ilustralos de maneira creati-
va. 

CCL 

CD 

CSIEE 

a 

b 

e 

i 

B3.8. Interese polo coidado e a presen-
tación dos textos escritos e respecto 
pola norma ortográfica. 

B3.9.Valoración da escritura como ins-
trumento de relación social, de ob-
tención e de reelaboración da infor-
mación e dos coñecementos. 

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

LGB3.7.1. Coida a presentación 
dos traballos escritos, en cal-
quera soporte. 

CCL 

CD 

CAA 

LGB3.7.2. Valora a lingua escri-
ta como medio de comunica-
ción. 

CCL 

CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

e B4.1. Uso e identificación intuitiva da 
terminoloxía seguinte nas activida-
des de produción e interpretación: 
denominación dos textos traballados; 
clases de palabras, sílaba tónica e 
átona; enunciados: frase e oración; 
tipos de enunciado: declarativo, inte-
rrogativo, exclamativo, imperativo; 
enlaces: preposición, conxunción e 

B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical bá-
sica, implícita e funcional-
mente, como apoio á com-
prensión e á produción de 
textos, así como aplicar o 
seu coñecemento no uso da 
lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece as diferen-
tes categorías gramaticais 
pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, 
adxectivo, adverbio, verbo, 
preposición, conxunción e in-
terxección. 

CCL 

CAA 

LGB4.1.2. Conxuga e usa con CCL 
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interxección; grupo de palabras: nú-
cleo e complementos; substantivos, 
artigos e pronomes, adxectivo; tem-
po e modo verbal; persoa gramatical; 
modo imperativo e infinitivo; com-
plementos do nome e complementos 
do verbo: o suxeito. 

corrección as formas verbais 
persoais e non persoais dos 
verbos. 

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 enun-
ciado: declarativo, interrogati-
vo, 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 com-
plementos do nome.  

CCL 

CAA 

b 

e 

B4.2. Coñecemento das normas orto-
gráficas, apreciando o seu valor so-
cial e a necesidade de cinguirse a 
elas nos escritos. 

B4.3. Uso de procedementos de deriva-
ción, de comparación e de contraste 
para xulgar sobre a corrección das 
palabras e xeneralizar as normas or-

B4.2. Coñecer e aplicar as 
normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en parti-
cular, apreciando o seu va-
lor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica correctamente 
as normas de acentuación 
xerais e de acentuación dia-
crítica, así como as demais 
normas ortográficas, e apre-
cia o seu valor social e a ne-
cesidade de cinguirse a elas. 

CCL 

CSC 

CCEC 
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tográficas. 

e 

e 

B4.4. Comparación e transformación de 
enunciados, mediante inserción, su-
presión, cambio de orde, segmenta-
ción e recomposición, para xulgar 
sobre a gramaticalidade dos resulta-
dos e facilitar o desenvolvemento 
dos conceptos lingüísticos e da me-
talinguaxe. 

B4.5. Comparación de estruturas sintác-
ticas diversas para observar a súa 
equivalencia semántica ou posibles 
alteracións do significado. 

B4.6. Observación da inserción e coor-
dinación de oracións como procede-
mentos propios da explicación, tanto 
na escritura como na expresión oral. 

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

LGB4.3.1. Emprega con correc-
cións os signos de puntua-
ción. 

CCL 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 
adecuada nas súas produ-
cións. 

CCL 

LGB4.3.3. Respecta as normas 
morfosintácticas de coloca-
ción do pronome átono. 

CCL 

CSC 

CCEC 

e B4.7. Exploración das posibilidades do 
uso de diversos enlaces entre ora-
cións (causa, consecuencia, finalida-
de, contradición, condición...), así 
como doutros elementos de cohe-
sión, en relación coa composición de 
textos.  

B4.4. Recoñecer e empregar 
axeitadamente os conecto-
res, así como outros ele-
mentos de cohesión. 

LGB4.4.1. Usa axeitadamente 
diversos conectores entre 
oracións: causa, consecuen-
cia, finalidade, contradición, 
condición... 

CCL 

CAA 

LGB4.4.2. Recoñece determina-
dos procesos de cohesión 
nos textos: anáfora, deixe, 
elipse, sinónimos... 

CCL 

CAA 
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e B4.8. Identificación, en oracións, do 
verbo e os seus complementos, es-
pecialmente o suxeito, así como o 
papel semántico deste (axente, pa-
ciente e causa). 

B4.9. Transformación de oracións de 
activa en pasiva, e viceversa, para 
mellorar a comprensión de determi-
nados textos. 

B4.5. Identificar o papel se-
mántico do suxeito e trans-
formar oracións activas en 
pasivas, e viceversa, para 
mellorar a comprensión e a 
produción de textos. 

LGB4.5.1. Identifica, en ora-
cións, o papel semántico do 
suxeito.. 

CCL 

CAA 

LGB4.5.2. Transforma oracións 
activas en pasiva, e vicever-
sa. 

CCL 

CAA 

e B4.10. Práctica do paso de estilo directo 
a estilo indirecto na narración, e vi-
ceversa, para mellorar a produción 
de textos. 

B4.6. Transformar un texto 
narrativo de estilo directo 
noutro de estilo indirecto e 
viceversa. 

LGB4.6.1. Transforma un texto 
narrativo de estilo directo 
noutro de estilo indirecto e vi-
ceversa. 

CCL 

CAA 

b 

e 

i 

B4.11. Uso eficaz do dicionario, en 
papel ou dixital, na busca da amplia-
ción do vocabulario e como consulta 
ortográfica e gramatical. 

B4.12. Ampliación do vocabulario, me-
diante o traballo con palabras sinó-
nimas, antónimas, homónimas, poli-
sémicas; aumentativos e diminutivos, 
arcaísmos, neoloxismos, estranxei-
rismos, frases feitas, siglas e abre-
viaturas.  

B4.13. Ampliación do vocabulario me-
diante os procedementos de crea-
ción de palabras: derivación (prefixos 

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 cal-
quera palabra, seleccionando 
a acepción precisa segundo 
cada contexto. 

CCL 

CAA 

CD 

LGB4.7.2. Recoñece e crea 
palabras derivadas (prefixa-
ción e sufixación) e compos-
tas. 

CCL 

CAA 

LGB4.7.3. Recoñece e usa si-
nónimos, antónimos, homó-
nimos, palabras polisémicas, 
arcaísmos, neoloxismos, es-

CCL 

CAA 



155 

  

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e sufixos) e composición.  tranxeirismos, frases feitas, 
siglas e abreviaturas. 

a 

d 

e 

h 

m 

o 

B4.14. Coñecemento das característi-
cas relevantes (históricas, sociocultu-
rais...) da lingua galega e identifica-
ción e valoración desta lingua dentro 
da realidade plurilingüe e pluricultural 
de España e de Europa. 

B4.8. Coñecer as característi-
cas relevantes da lingua ga-
lega e identificar e valorar 
esta lingua dentro da reali-
dade plurilingüe e pluricultu-
ral de España e de Europa. 

LGB4.8.1. Identifica as caracte-
rísticas relevantes (históricas, 
socioculturais...) da lingua ga-
lega. 

CCL 

CCEC 

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

CCL 

CSC 

CCEC 

a 

b 

d 

e 

m 

o 

B4.15. Comparación entre aspectos das 
linguas que o alumnado coñece e/ou 
está a aprender para mellorar os 
procesos comunicativos e recoñecer 
as interferencias. 

B4.9. Establecer relacións 
entre as diversas linguas 
que utiliza ou está a apren-
der o alumnado para refle-
xionar sobre como mellorar 
os seus procesos comuni-
cativos na lingua galega. 

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

CCL 

CCEC 

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

CCL 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

b 

d 

B5.1. Escoita, memorización e reprodu-
ción de textos procedentes da litera-

B5.1. Escoitar, memorizar, 
reproducir e valorar textos 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e 
reproduce textos procedentes 

CCL 

CAA 
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e 

o 

tura popular oral galega (refráns, 
adiviñas, lendas, contos, poemas, 
conxuros, cancións, ditos, romances, 
cantigas) e da literatura galega en 
xeral. 

B5.2. Valoración e aprecio do texto 
literario galego (oral ou non) como 
vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento da nosa cultura e co-
mo recurso de gozo persoal. 

procedentes da literatura 
popular galega e da literatu-
ra galega en xeral. 

da literatura popular oral ga-
lega (refráns, adiviñas, len-
das, contos, poemas, conxu-
ros, cancións, ditos, roman-
ces, cantigas) e da literatura 
galega en xeral. 

CCEC 

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

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en 
voz alta de obras en galego adecua-
das á idade e aos intereses (conto, 
cómic, novela). 

B5.4. Lectura guiada de textos da litera-
tura infantil, adaptacións de obras li-
terarias clásicas e literatura actual en 
diversos soportes. 

B5.2. Ler textos e obras en 
galego da literatura infantil, 
adaptacións de obras clási-
cas e literatura actual, 
adaptadas á idade e en di-
ferentes 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 dife-
rentes soportes. 

CCL 

CCEC 

CD 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e 
textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual, 
adaptadas á idade e en dife-
rentes soportes. 

CCL 

CCEC 

CD 

b 

d 

B5.5. Lectura comentada de poemas, 
de relatos e de obras teatrais tendo 
en conta as convencións literarias 

B5.3. Analizar as característi-
cas dos diferentes xéneros 
e as figuras literarias, así 

LGB5.3.1. Recoñece as caracte-
rísticas fundamentais dos di-
ferentes xéneros literarios: 

CCL 

CCEC 
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e (xéneros, figuras) e a presenza de 
certos temas e motivos repetitivos e 
tópicos. 

como temas e tópicos reco-
rrentes. 

narrativa, poesía e teatro. 

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 

LGB5.3.4. Identifica temas e 
tópicos recorrentes na litera-
tura. 

CCL 

CCEC 

b 

e 

B5.6. Recreación e composición de 
poemas e relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, estados de 
ánimo, lembranzas, recoñecendo as 
características dalgúns modelos. 

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 comuni-
car sentimentos, emocións, 
estados de ánimo, lembran-
zas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

b 

d 

e 

B5.7. Dramatización e lectura dramati-
zada de textos literarios diversos. 

B5.5. Participar activamente 
en dramatizacións de textos 
literarios diversos. 

LGB5.5.1. Participa activamente 
en dramatizacións de textos 
literarios diversos. 

CCL 

a 

d 

B5.8. Valoración da literatura en calque-
ra lingua (maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), como vehículo de co-

B5.6. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como vehí-
culo de comunicación, fonte 

LGB5.6.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehícu-
lo de comunicación, fonte de 

CCL 

CSC 
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e 

o 

municación, fonte de coñecemento e 
como recurso de gozo persoal. 

de coñecemento e como 
recurso de gozo persoal. 

coñecemento e como recurso 
de gozo persoal. 

CCEC 

a 

d 

e 

o 

B5.9. Interese por coñecer os modelos 
narrativos e poéticos que se utilizan 
noutras culturas. 

B5.10. Comparación de imaxes, símbo-
los e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para en-
tender o mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións sociais. 

B5.7. Amosar interese, respec-
to e tolerancia ante as dife-
renzas persoais, sociais e 
culturais. 

LGB5.7.1. Compara imaxes, 
símbolos e mitos sinxelos 
doutras culturas cos da cultu-
ra galega, amosando interese 
e respecto. 

CCL 

CCEC 

LGB5.7.2. Amosa curiosidade 
por coñecer outros costumes 
e formas de relación social, 
respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

CCL 

CCEC 
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