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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de C. Socias
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

1ºT 2ºT 3ºT

Bloque 1: Contidos comúns
CS-B1.1-Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos
previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas)
CS-B1.2-Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos sobre
Ciencias sociais.
Bloque 2: O mundo que nos rode
CS-B2.1-Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios,
interpretando a súa escala e signos convencionais.
CS-B2.2-Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como
actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o
determinan.
CS-B2.3-Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que o
compoñen e as características dos principais paisaxes de España e de Europa

CS-B2.4-Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas
e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa.

6º-CSB1.1.1-Busca, selecciona e organiza información concreta e
relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao
proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito. [CAA
CMCT CCL CD]
6º-CSB1.2.1-Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación
(internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa
terminoloxía adecuada aos temas tratados. [CD CAA CC)

X

X

X

X

X

X

6º-CSB2.1.1-Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas,
incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa e
emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que
poden aparecer nel. [CMCT CAA]

X

6º-CSB2.2.1-Define clima, nomea os seus elementos e identifica os
factores que o determinan [CMCT CCL]

X

6º-CSB2.3.1-Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica
as características dos principais paisaxes de España e de Europa
valorando a súa diversidade. [CMCT CCL CSC]

X

6º-CSB2.4.1-Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas
vertentes hidrográficas e o seu clima. [CMCT]

X

6º-CSB2.4.2-Recoñece as principais características do relevo, os
ríos e o clima de Europa. [CMCT CAA]
Bloque 3: Vivir en sociedade
CS-B3.2-Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e
calculalos a partires dos datos de poboació
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6º-CSB3.2.1-Define poboación dun territorio e identifica os
principais factores que inciden nesta e defíneos correctamente.
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X

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

CS-B3.5-Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores
económicos, describir as características destes recoñecendo as principais
actividades económicas de España e Europa.

CS-B3.9-Explica as características esenciais dunha empresa, especificando as
diferentes actividades e formas de organización que poden desenvolver
distinguindo entre os diferentes tipos de empresas.
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[CSC CCL]
6º-CSB3.3.1-Describe as principais características da poboación
española e europea. [CSC CCL]
6º-CSB3.3.3-Describe os factores que condicionan a distribución da
poboación española e europea. [CSC CCL]
6º-CSB3.5.1-Identifica os tres sectores de actividades económicas e
clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen. [CSC
CMCT]

X

X

X

X

X

6º-CSB3.5.2-Explica as actividades relevantes dos sectores
primario, secundario e terciario en España e Europa e as súas
localizacións nos territorios correspondentes [CSC C
6º-CSB3.9.1-Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu
tamaño e o sector económico ao que pertencen ás actividades que
desenvolven. [CSC CMCT)
6º-CSB3.9.2-Describe diversas formas de organización empresarial.
[CCL CSC]
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles C. Naturais
Criterio de avaliación
Bloque 1: Iniciación á actividade científica

Estándar de aprendizaxe

1ºT 2ºT 3ºT

6º-CNB1.1.1-Busca, selecciona e organiza información concreta e
relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o
CN-B1.1-Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as
delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de
conclusións. [CCL CSIEE CAA CD CMCT]
observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e
indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes.
6º-CNB1.1.4-Manexa estratexias axeitadas para acceder á
información dos textos de carácter científico. [CMCT CAA CCL]
CN-B1.3-Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola
seguridade propia e a dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas e
facendo uso adecuado dos materiais

6º-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. [CMCT CSC CD CAA]

X

X

X

X

X

X

Bloque 2: O ser humano e saúde
CN-B2.1-Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización
das funcións vitais do corpo humano e establecer algunhas relacións
fundamentais entre elas e determinados hábitos de saúde.

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

6º-CNB2.1.1-Identifica e localiza os principais órganos implicados
na realización das funcións vitais do ser humano. [CCL CMCT CMCT]

X

6º-CNB2.2.1-Identifica e describe as principais características dos
aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e
explica as principais funcións. [CMCT CCL]
X

6º-CNB2.3.2-Coñece e explica os principios das dietas equilibradas,
CN-B2.3-Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado
identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos
funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e coñecendo as
para a saúde. [CMCT CCL CAA CSC]
repercusións para a saúde.

X

Bloque 3: Os seres vivos
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CN-B3.2-Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo
ás súas características e tipos.

6º-CNB3.2.1-Identifica as características e clasifica os seres vivos:
Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos.
[CMCT]

X

Bloque 4: Materia e enerxía
CN-B4.1-Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a
transmisión da corrente eléctrica, os cambios de estado e as reaccións
químicas: a combustión, a oxidación e a fermentación.
CN-B4.4-Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre
diferentes fenómenos físicos e químicos da materia.
CN-B4.4-Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre
diferentes fenómenos físicos e químicos da materia.
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6º-CNB4.1.2-Investiga a través da realización de experiencias
sinxelas para achegarse ao coñcemento das leis básicas que rexen
reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. [CMCT
CAA CSIEE]
6º-CNB4.4.1-Identifica, experimenta e exemplifica argumentando
algúns cambios de estado e a súa reversibilidade. [CMCT]
6º-CNB4.4.4-Identifica e expón as principias características das
reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. [CMCT
CAA]
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X

X

X

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Matemáticas
Criterio de avaliación
Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
MT-B1.1-Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos e
funcionais, valorando a súa utilidade para facer predicións.
MT-B1.4-Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para
obter información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas e
presentar resultados.
Bloque 2: Números
MT-B2.1-Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas).

MT-B2.2-Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en
situacións da vida cotiá.

MT-B2.3-Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes
procedementos, incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás
propiedades das operación, en situación de resolución de problemas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

Estándar de aprendizaxe

1ºT 2ºT 3ºT

6º-MTB1.1.1-Realiza predicións sobre os resultados esperados,
utilizando os patróns e leis encontrados, analizando a súa
idoneidade e os erros que se producen. [CMCT CAA]
6º-MTB1.5.2-Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de
cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas,
conxecturas e construír e defender argumentos. [CMCT CD CAA
CSIEE]

6º-MTB2.1.2-Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida
cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas),
utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de
posición de cada unha das súas cifras. [CMCT CAA CCL]
6º-MTB2.2.1-Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá,
números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas),
utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de
posición de cada unha das súas cifras. [CMCT CAA CCL]

X

X

X

X

6º-MTB2.2.2-Utiliza os números negativos en contextos reais.
[CMCT]
6º-MTB2.3.1-Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador
e calcula fraccións equivalentes [CMCT]
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X

X

6º-MTB2.3.2-Redondea números decimais á décima, centésima ou
milésima máis próxima [CMCT]

MT-B2.4-Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e os
diferentes procedementos que se usan segundo a natureza do cálculo que se
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación e
calculadora).

6º-MTB2.3.3-Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e
número decimal. [CMCT]
6º-MTB2.4.1-Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3,
5, 9 e 10. [CMCT]
X

6º-MTB2.5.1-Opera cos números coñecendo a xerarquía das
operacións. [CMCT]

MT-B2.5-Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as
porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambiar información en
contextos da vida cotiá.

MT-B2.6-Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións,
aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se realizará
(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), usando
o máis adecuado

6º-MTB2.5.2-Utiliza diferentes tipos de números en contextos
reais, establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e
utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de
problemas. [CMCT CCL]
6º-MTB2.6.1-Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.
[CMCT]

X

6º-MTB2.6.2-Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo
denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.
[CMCT]

X

6º-MTB2.6.3-Realiza operacións con números decimais. [CMCT]

MT-B2.7-Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para
interpretar e intercambiar información e resolver problemas en contextos da
vida cotiá.
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6º-MTB2.6.4-Aplica a xerarquía das operacións e os usos da
paréntese. [CMCT CAA]
6º-MTB2.7.1-Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para
expresar partes. [CMCT]
6º-MTB2.7.5-. Resolve problemas da vida cotiá utilizando
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X

MT-B2.8-Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida
cotiá.

porcentaxes e regra de tres en situacións de proporcionalidade
directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos datos,
a situación formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas
[CMCT CCL CAA]
6º-MTB2.8.1-Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación e división con distintos tipos de números
(naturais, enteiros, decimais e fraccións). [CMCT CAA]

X

6º-MTB2.8.9-Calcula o mcm e o mcd.(CMCT)
6º-MTB2.8.11-Calcula tantos por cen en situacións reais. [CMCT]

Bloque 3: Medida
MT-B3.2-. Operar con diferentes medidas

6º-MTB3.2.1-Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade,
masa, superficie e volume en forma simple dando o resultado na
unidade determinada de antemán. [CMCT]
6º-MTB3.2.2-Expresa en forma simple a medición da lonxitude,
capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa. [CMCT]

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

6º-MTB3.2.3-Compara e ordena medidas dunha mesma
magnitude. [CMCT]
6º-MTB3.4.3-Resolve problemas utilizando as unidades de medida
máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma
magnitude, expresando os resultados nas unidades de medida máis
axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido.
[CMCT CCL CAA]

MT-B3.5-Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas
angulares.

6º-MTB3.5.1-Resolve problemas realizando cálculos con medidas
angulares. [CMCT CAA]

Bloque 4: Xeometría
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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X

X

X

MT-B4.3-Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo,
triángulo, trapecio e rombo. Calcular a área de figuras plana

6º-MTB4.3.1-Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado
e triángulo. [CMCT]
6º-MTB4.3.2-Aplica os conceptos de perímetro e superficie de
figuras para a realización de cálculos sobre planos e espazos reais e
para interpretar situacións da vida diaria. [CMCT CAA]

MT-B4.4-Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas.
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6º-MTB4.4.2-Calcula perímetro e área da circunferencia e do
círculo. [CMCT]
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X

X

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lingua Castelá
Criterio de avaliación
Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

Estándar de aprendizaxe

1ºT 2ºT 3ºT

6º-LCB1.1.2-Transmite as ideas con claridade, coherencia e
corrección. [CCL CAA]
LC-B1.1-Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, organizar o
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e das demais.

LC-B1.6-Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas
principais e secundarias e identificar ideas ou valores non
LC-B1.8-Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: atendendo á forma
da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos)
e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e
persuasivos).

6º-LCB1.1.4-Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta,
espera de quendas, participación respectuosa, adecuación á
intervención da persoa interlocutora, papel da persoa moderadora
e certas normas de cortesía. [CCL CAA CSC]
6º-LCB1.6.1-Identifica o tema do texto. [CCL]

X

X

X

X

6º-LCB1.8.2-Responde de forma correcta a preguntas
correspondentes á comprensión literal, interpretativa e crítica do
texto, e infire o sentido de elementos non explícitos nos textos
orais. [CCL CAA]

X

X

X

Bloque 2: Comunicación escrita: ler
6º-LCB2.2.1-Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas
principais e as secundarias dos textos de diferente tipoloxía, do
ámbito escolar e social, a partir da lectura dun texto en voz alta.
[CCL CAA]
LC-B2.2-Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a
6º-LCB2.2.2-Comprende, con certo grao de detalle, diferentes tipos
lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta.
de textos atendendo á forma da mensaxe (descriptivos, narrativos,
dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención
X
comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).
[CCL CAA]

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 10 DE 21

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

X

X

X

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

6º-LCB2.4.2-Elabora resumos de textos lidos e identifica os
elementos característicos dos diferentes tipos de texto. [CCL CAA]

X

X

6º-LCB2.6.1-Ten programado un tempo semanal para ler diferentes
textos. [CCL CAA CSIEE]

LC-B2.6-Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos.

X

X

6º-LCB2.9.1-Utiliza os medios informáticos para obter información.
[CCL CD CAA]
LC-B2.9-Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo
eficiente e responsable para a procura e tratamento da información

6º-LCB2.9.2-Interpreta a información e fai un resumo da mesma.
[CCL CAA]

X

X

X

X

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir
LC-B3.1-Producir textos con diferentes intencións comunicativas con
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas
coidando a caligrafía, orde e presentación.
LC-B3.2-Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos
escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura,
utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando estratexias de
tratamento da información, redactando os seus textos con claridade,
precisión e corrección, revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de
guías, as producións propias e alleas

LC-B3.4-Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas
da área.
LC-B3.5-Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando canles
que desenvolvan a sensibilidade, a creatividade e a estética.
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6º-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]

6º-LCB3.2.2-Aplica correctamente os signos de puntuación, as
regras de acentuación e ortográficas propias do nivel. [CCL CAA]

X

X

X

X

X

X

6º-LCB3.4.2-Presenta un informe de forma ordenada e clara,
utilizando soporte papel e informático, sobre problemas ou
situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes
(directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e
expresando conclusións. [CCL CD CAA CSIEE]
6º-LCB3.5.1-Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de
X
forma persoal. [CCL CAA]
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X

X

X

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

6º-LCB3.8.1-Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da
Información e a Comunicación para escribir, presentar os textos e
buscar información, crear táboas e gráficas. [CCL CD CAA]

X

X

X

X

X

X

Bloque 4: Coñecemento da língua

LC-B4.1-Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado das
palabras e campos semánticos), así coma as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

6º-LCB4.1.1-Identifica todas as categorías gramaticais pola súa
función na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar
características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou
relacionar palabras ou oracións. [CCL]
6º-LCB4.1.2-Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples
e compostos nas formas persoais e non persoais do modo
indicativo e subxuntivo de todos os verbos. [CCL]
6º-LCB4.2.4-Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións:
causa, consecuencia, finalidade... [CCL]

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

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

6º-LCB4.2.5-Identifica as oracións como unidades de significado
completo. Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e
predicado. [CCL]
6º-LCB4.3.3-Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas
nas súas producións escritas. [CCL]

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 5: Educación Literaria
6º-LCB5.4.1-Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e
LC-B5.4-Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en
sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados
verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas
e fragmentos teatrais.
producións. [CCL CAA CSIEE CCEC]

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 12 DE 21

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lingua Galega
Criterio de avaliación
Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

Estándar de aprendizaxe

1ºT 2ºT 3ºT

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

6º-LGB1.4.1-Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais,
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas
propias. [CCL CAA CSC CSEIEE]

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

6º-LGB1.5.1-Escoita atentamente as intervencións dos e das
demais en actos de fala orais, sen interromper. [CCL CSC]

6º-LGB1.5.1-Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos
de fala orais, sen interromper. [CCL CSC]

6º-LGB1.6.2-Respecta as opinións das persoas participantes nos
intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a
lingua galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra X
dela. [CCL CSC CCEC]

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

6º-LGB1.7.4-Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia
e entoación axeitada e propia da lingua galega. [CCL CCEC]

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

6º-LGB1.11.1-Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e
entoación adecuada a cada acto comunicativo. [CCL CAA CCEC
CSIEE]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 2: Comunicación escrita: ler
LG-B2.1-Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar
inferencias determinando intencións e dobres sentidos.
LG-B2.3-Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar e
resumindo seu contido.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

6º-LGB2.1.2-Identifica as ideas principais e secundarias dun texto
(narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo). [CCL]
6º-LGB2.3.1-Realiza o subliñado das ideas principais dun texto.
[CCL CAA]
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X

X

6º-LGB2.3.3-Realiza o resumo dun texto. [CCL CAA]
LG-B2.5-Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun
texto.

LG-B2.5.1-Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a
información nun texto.

LG-B2.8-Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, con
autonomía abonda, comprendendo como se organiza e colaborando no seu
coidado e mellora.
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

6º-LGB2.8.3-Usa as bibliotecas virtuais,para obter datos e
informacións, con autonomía. [CCL CD CAA]

LG-B3.2-Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir,
resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas
con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de
comunicación
LG-B3.4-Elaborar textos breves con creatividade.

6º-LGB3.2.1-Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida
cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos
electrónicos, mensaxes curtas, normas, programas... [CCL CAA CD]

X

X

X

X

X

6º-LGB3.4.2-Escribe textos breves de carácter creativo con certa
riqueza léxica. [CCL CSC CCEC CAA CSIEE]

X

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

6º-LGB3.5.2-Emprega procesadores de textos de maneira
autónoma. [CCL CAA CSIEE CD]

X

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

6º-LGB3.7.1-Coida a presentación dos traballos escritos, en
calquera soporte. [CCL CD CAA]

X

Bloque 4: Coñecemento da lingua
LG-B4.1-Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e
6º-LGB4.1.4-Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado:
funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de textos, así como declarativo, interrogativo, exclamativo e imperativo. [CCL CAA]
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.
6º-LGB4.1.5-Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e
os seus complementos: o suxeito; utiliza correctamente a
concordancia de xénero e número e recoñece os complementos do
nome. [CCL CAA]
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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X

X

LG-B4.4-Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores, así como outros 6º-LGB4.4.1-Usa axeitadamente diversos conectores entre
elementos de cohesión.
oracións: causa, consecuencia, finalidade, contradición, condición...
[CCL CAA]
LG-B4.5-Identificar o papel semántico do suxeito e transformar oracións
activas en pasivas, e viceversa, para mellorar a comprensión e a produción de
textos.
Bloque 5: Educación literaria

6º-LGB4.5.1-Identifica, en oracións, o papel semántico do suxeito..
[CCL CAA]

LG-B5.2-Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións de
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes

6º-LGB5.2.1-Le en silencio obras e textos en galego da literatura
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas
X
á idade e en diferentes soportes. [CCL CCEC CD]

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

6º-LGB5.3.2-Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios
dos poemas. [CCL]
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X

X

X

X

X

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Valores Sociais e Cívicos
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa
VSC-B1.1-Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na
dignidade persoal
VSC-B1.2-Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as
emocións de forma positiva.
Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais
VSC-B2.2-Iniciar, manter e finalizar conversas cunha maneira de falar
adecuada aos interlocutores e ao contexto, tendo en conta os factores que
inhiben a comunicación para superar barreiras e os que permiten lograr
proximidade.
VSC-B2.5-Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades
sociais
Bloque 3: A convivencia e os valores sociais
VSC-B3.1-Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha
actitude aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e sentimentos
VSC-B3.10-Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de
dereitos e corresponsabilidade de homes e mulleres.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

1ºT 2ºT 3ºT

6º-VSCB1.1.2-Actúa de forma respectable e digna. [CSC CSIEE]

X

X

X

6º-VSCB1.2.1-Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva. [CAA]

X
6º-VSCB2.2.1-Comparte sentimentos durante o diálogo. [CCL CSC
CSIEE]
6º-VSCB2.2.2-Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo. [CCL
CSC]
6º-VSCB2.5.1-Interacciona con empatía. [CSC CCL CSIEE]
6º-VSCB2.5.2-Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos
X
que pertence. [CSC CSIEE]
6º-VSCB3.1.2-Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos
demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a
interacción social na aula. [CSC CSIEE]
6º-VSCB3.10.1-Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á
igualdade de oportunidades de homes e mulleres. [CSC CSIEE]
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Educación Plástica
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Bloque 1: Educación audiovisual
B1.1-Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, que
expresen o respecto e a riqueza das achegas que ofrecen as manifestacións
6º-EPB1.1.3-Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha
artísticas (plásticas, visuais ou musicais), apreciando as texturas, as formas, as composición plástica. [CCEC CAA]
liñas, as medidas e as cores.
6º-EPB1.3.1-Manexa programas informáticos sinxelos de
EP-B1.3-Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito
elaboración e retoques de imaxes dixitais (copiar, pegar, modificar
responsable para a busca, creación e difusión de imaxes fixas e en
tamaño, cor, brilo, contraste, ?) que lle serven para a ilustración de
movemento
textos. [CD CSC]
Bloque 2: Expresión artística
EP-B2.1-Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do proceso
creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade dos
diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis axeitadas para a
realización da obra prevista.
EP-B2.4-Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como
ferramentas para deseñar documentos

6º-EPB2.1.3-Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións.
[CCEC CAA]
6º-EPB2.2.3-Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para
proporcionar sensación de profundidade. [CCEC CAA]
6º-EPB2.4.1-Utiliza as tecnoloxías da información e da
comunicación como fonte de información e documentación para
a creación de producións propias. [CD CCEC]
6º-EPB2.4.3-Elabora e prepara documentos propios da
comunicación artística (carteis, guías ou programas). [CD CCEC]

1ºT 2ºT 3ºT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 3: Debuxo xeométrico

EP-B3.1-Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o
alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na área de
matemáticas coa súa aplicación gráfica.

EP-B3.2-Iniciarse no coñecemento e no manexo dos instrumentos e dos
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

6º-EPB3.1.1-Identifica os conceptos de horizontalidade e
verticalidade, e utilízaos nas súas composicións con fins
expresivos. [CCEC CAA CMCT]
6º-EPB3.1.13-Realiza composicións utilizando formas xeométricas
suxeridas polo ou pola docente. [CCEC CMCT CSIEE]
6º-EPB3.1.6-Traza círculos co compás coñecendo o raio. [CMCT
CCEC]
6º-EPB3.2.1-Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta
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materiais propios do debuxo técnico, e empregalo adecuadamente.
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dos instrumentos de debuxo, e valora a precisión dos resultados.
[CCEC CAA CMCT]
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Será global, contínua e formativa.
Observación sistemática
Traballos individuais de investigación.
Resolucións de exercicios.
Respostas a preguntas ou cuestións.
Recollida de tarefas do alumnado e rexistro delas, videochamadas.
Os contidos do terceiro trimestre non serán avaliados.
Instrumentos:
Escalas de observación e listas de control.

Procedemento para obter a cualificación final de curso:
A nota final calcularase a partir das avaliacións anteriores tendo en conta de que
Cualificación final en primaria a avaliación é continua. En función do traballo feito e presentado
polo alumnado neste trimestre poderase mellorar a súa cualificación.

Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)
Materiais e recursos

Tódalas actividades que se envían ao alumnado son de reforzo, repaso e
ampliación dos contidos xa dados. Mándanse tamén actividades de
recuperación ao alumnado que o precisa
Non hai contacto con algúns alumnos por por falta de conexión a internet.
Os alumnos que non teñen conectividade están a facer o traballo escolar
entregado pola traballadora social
Correo electrónico, google drive, videochamadas, blogues, abalar e outras
aplicacións e ferramentas dixitais para o repaso e a consolidación de
aprendizaxes.
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3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Abalar e Aula Virtual

Publicación na páxina web do centro.
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C. P. I. do Feal
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) /
C. I. F.: Q-6555032-I
Teléfono: 881 938 177/ Fax: 881 938 185
E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web:

www.edu.xunta.es/centros/cpifeal
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CENTRO: CPI DO FEAL.
CURSO: SEXTO
MATERIA: MÚSICA
DEPARTAMENTO:
DATA: 8/5/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
4.

Información e publicidade.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe

B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo da
canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar.
B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos
musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en grupo,
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, asumindo a
responsabilidade na interpretación en grupo e respectando tanto as
achegas das demais persoas como a persoa que asuma a dirección.

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade para
emitir unha valoración destas.
EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e
recréaas.
EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes
rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais.
EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.
EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes 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.

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes
materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en
internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais.
(3ªavaliación- non avaliable)

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión
corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa
interpretación como unha forma de interacción social.

EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e
emocións, e como forma de interacción social.
EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao
patrimonio artístico e cultural.
EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas.

B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os
elementos que as compoñen.
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Todos os estándares son empregados na primeira e segunda avaliación, agás os que xa marco en negriña que só se usaron na terceira, polo que non son
avaliables.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 3 DE 6

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Tendo en conta que nesta área ten un gran peso a práctica (instrumental, vocal,
audición activa, movemento e danza...), avaliarase na maior parte das ocasións
mediante a observación directa na aula, e valorando a participación e actitude do
alumnado nas actividades propostas.
Instrumentos:
Observación diaria.
Traballo individual.
Traballo en grupo.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final do curso será obtida polos resultados obtidos nas dúas
Cualificación final primeiras avaliacións sumándolle a participación, esforzo e interese do alumnado
a través das actividades da aula virtual.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Proporemos actividades lúdicas como xogos en liña para a indentificación
de son- silencio, sons de distintos instrumentos musicais, sons da
contorna…
Contos musicados que poderán escoitar e realizar preguntas.
Audicións de distintos estilos musicais: tradicionais, de outras culturas,
do folclore popular, música exótica, música clásica…
Vídeos para acompañar cancións con percusión corporal.
Fichas para a parte teórica musical.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía será completamente lúdica, pois preténdese que o alumnado
goce aprendendo música.

Materiais e recursos

Ordenador e acceso a internet con altavoces para as audicións.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

A través da Aula Virtual do centro e correo electrónico.

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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C. P. I. do Feal
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña)
/ C. I. F.: Q-6555032-I
Teléfono: 881 938 177/ Fax: 881 938 185
E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web:

www.edu.xunta.es/centros/cpifeal
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CENTRO: CPI DO FEAL.
CURSO: SEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)
DEPARTAMENTO: LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)
DATA: 10-05-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

B1.1. Identificar o sentido xeral, a
información esencial e os puntos
principais en textos orais moi breves e
sinxelos en lingua estándar, con
estruturas simples e léxico de uso moi
frecuente, articulados con claridade e
lentamente e transmitidos de viva voz ou
por medios técnicos, sobre temas
habituais e concretos relacionados coas
propias experiencias, necesidades e
intereses en contextos cotiáns
predicibles ou relativos a áreas de
necesidade 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
confirmación e conte con apoio visual ou
cunha clara referencia contextual.
B1.3. Utilizar as indicacións do contexto
e da información contida no texto para
facerse unha idea dos significados
probables de palabras e expresións que

Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS.

Competencias

CL1.3. Identifica informacións específicas
en textos orais variados emitidos en
diferentes situacións de comunicación.

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

CL1.4. Comprende globalmente e extrae
información específica de situacións
curtas e sinxelas coa visualización
repetida do documento audiovisual.

*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)

PLEB1.3. Entende o que se lle di en
transaccións habituais sinxelas
(instrucións, indicacións, peticións,
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CL1.2. Capta o sentido global en textos
orais variados emitidos en diferentes
situacións de comunicación.
CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

se descoñecen.

avisos).
*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)

B1.4. Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
básicos e recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados con estes.

PLEB1.4. Identifica o tema dunha
conversa cotiá predicible que ten lugar
na súa presenza (por exemplo, nunha
tenda, nun tren).
*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo
receptivo ou interactivo para resolver
problemas de comunicación.

CL1.3. Identifica informacións específicas
en textos orais variados emitidos en
diferentes situacións de comunicación.

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS.

B2.1. Participar de maneira simple e
comprensible en conversas moi breves
que requiran un intercambio directo de
información en áreas de necesidade
inmediata ou sobre temas moi familiares
(un mesmo, a contorna inmediata,
persoas, lugares, obxectos e actividades,
gustos e opinións), nun rexistro neutro
ou informal, utilizando expresións e
frases sinxelas e de uso moi frecuente,
normalmente illadas ou enlazadas con
conectores básicos, aínda que en

PLEB2.1. Fai presentacións breves e
sinxelas, previamente preparadas e
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu
interese (presentarse e presentar a
outras persoas; dar información básica
sobre si mesmo, a súa familia e a súa
clase; indicar as súas afeccións intereses
e as principais actividades do seu día a
día; describir brevemente e de maneira
sinxela a súa habitación, o seu menú
preferido, o aspecto exterior dunha
persoa, ou un obxecto; presentar un
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CL3.1. Usa estruturas básicas propias da
lingua estranxeira en diferentes
contextos comunicativos de forma
significativa.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

ocasións a pronuncia non sexa moi clara,
sexan evidentes as pausas e titubeos e
sexa necesaria a repetición, a paráfrase e
a cooperación da persoa interlocutora
para manter a comunicación.

tema que lle interese (o seu grupo de
música preferido); dicir o que lle gusta e
non lle gusta e dar a súa opinión)usando
estruturas sinxelas e cunha pronuncia e
entoación comprensible.
*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)
CL3.1. Usa estruturas básicas propias
da lingua estranxeira en diferentes
contextos comunicativos de forma
significativa.

B2.2. Coñecer e saber aplicar as
estratexias básicas para producir textos
orais monolóxicos 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.

CL3.1. Usa estruturas básicas propias
da lingua estranxeira en diferentes
contextos comunicativos de forma
significativa.
SC2. Respecta as normas básicas de
intercambio como escoitar e mirar
quen fala, respectando a quenda de
palabra.

B2.4. Facerse entender en intervencións
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

breves e sinxelas, aínda que resulten
evidentes e frecuentes os titubeos
iniciais, as vacilacións, as repeticións e as
pausas para organizar, corrixir ou
reformular o que se quere dicir.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral,
as ideas principais e información
específica en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, moi
breves e sinxelos, en lingua estándar e
cun léxico de alta frecuencia, e nos que 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 comprensión do sentido xeral, a
información esencial ou os puntos
principais do texto.

PLEB3.1. Comprende instrucións,
indicacións, e información básica en
notas, letreiros e carteis en rúas, tendas,
medios de transporte, cinemas, museos,
colexios, e outros servizos e lugares
públicos.

CL4.1. Capta o sentido global de textos
sinxelos.
CL4.2. Localiza información explícita de
textos diversos sobre temas de interese.

*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)

PLEB3.2. Comprende información
CL4.2. Localiza información explícita de
esencial e localiza información específica textos diversos sobre temas de interese.
en material informativo sinxelo como
menús, horarios, catálogos, listas de
prezos, anuncios, guías telefónicas,
publicidade, folletos turísticos,
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programas culturais ou de eventos, etc.
*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)
BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

B4.1. Construír, en papel ou en soporte
electrónico, textos moi curtos e sinxelos,
compostos de frases simples illadas, nun
rexistro neutro ou informal, utilizando
con razoable corrección as convencións
ortográficas básicas e os principais
signos de puntuación, para falar de si
mesmo/a, da súa contorna máis
inmediata e de aspectos da súa vida
cotiá, en situacións familiares e
predicibles.

PLEB4.1. Completa un breve formulario
ou unha ficha cos seus datos persoais
(por exemplo, para rexistrarse nas redes
sociais, para abrir unha conta de correo
electrónico etc.).

CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a
partir de modelos traballados
previamente

*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)

PLEB4.2. Escribe correspondencia
CL5.2. Elabora textos escritos atendendo
persoal breve e simple (mensaxes, notas, ó destinatario e á finalidade do texto.
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias
postais, correos, chats ou SMS) na que
básicas para producir textos escritos moi
dá as grazas, felicita a alguén, fai unha
breves e sinxelos, p. e. copiando
invitación, dá instrucións, ou fala de si
palabras e frases moi usuais para realizar
mesmo/a e da súa contorna inmediata
as funcións comunicativas que se
(familia, amigos e amigas, afeccións,
perseguen.
actividades cotiás, obxectos e lugares) e
fai preguntas relativas a estes temas.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)
BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL

B5.1. Identificar aspectos socioculturais
e sociolingüísticos básicos, concretos e
significativos, sobre a vida cotiá (hábitos,
horarios, actividades ou celebracións),
condicións de vida (vivenda, contorna),
relacións interpersoais (familiares, de
amizade ou escolares), comportamento
(xestos habituais, uso da voz ou contacto
físico) e convencións sociais (normas de
cortesía), e aplicar os coñecementos
adquiridos sobre estes a unha
comprensión adecuada do texto.

SC2. Respecta as normas básicas de
PLEB5.1. Entende a información esencial intercambio como escoitar e mirar quen
fala, respectando a quenda de palabra.
en conversas breves e sinxelas nas que
participa que traten sobre temas
familiares como, por exemplo, un
mesmo, a familia, a escola, o tempo
libre, a descrición.
*Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un
produto e preguntar o prezo).

B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais
e sociolingüísticos básicos, concretos e
significativos, e aplicar os coñecementos
adquiridos sobre estes a unha produción *Aplícase nos tres trimestres (o terceiro
non será avaliable)
oral e escrita adecuada ao contexto,
respectando as convencións
comunicativas máis elementais.
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CL3.1. Usa estruturas básicas propias da
lingua estranxeira en diferentes
contextos comunicativos de forma
significativa.
SC2. Respecta as normas básicas de
intercambio como escoitar e mirar quen
fala, respectando a quenda de palabra.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio
limitado de léxico, tanto oral como
escrito, de alta frecuencia relativo a
situacións cotiás e temas habituais e
concretos relacionados cos propios
intereses, experiencias e necesidades.
B5.11. Comparar aspectos lingüísticos e
culturais das linguas que coñece para
mellorar na súa aprendizaxe e lograr
unha competencia integrada a través de
producións audiovisuais ou multimedia e
de manifestacións artísticas (horarios,
hábitos, festividades…).
B5.14. Valorar as linguas coma un
instrumento de comunicación, para
aprender e acercarse a outras culturas,
que hai diversidade de linguas e mostra
respecto por todas.

CL1.2. Capta o sentido global en textos
orais variados emitidos en diferentes
situacións de comunicación.

CL2.3. Participa en representacións
sinxelas.
SC1. Participa en interaccións orais
dirixidas sobre temas coñecidos en
situacións de comunicación predicibles.

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
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CENTRO:
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MATERIA:

1. Avaliación e cualificación
Procedementos: Partirase en todo momento dos contidos
avaliados no segundo trimestre, xusto antes do confinamento.
Todo o alumnado partirá desa nota.
Terase en conta as situacións específicas de cada familia e os
obstáculos cos que se podan atopar debido a este confinamento
(fallos na conexión, fallos no envío de actividades, demora no
envío de tarefas e conexións por distintos motivos)
Avaliación

Intentarase flexibilizar e adaptar todas as actividades ás distintas
situacións para que o desenvolvemento deste terceiro trimestre
sexa o máis doado posible para as familias e alumnado.
Neste terceiro trimestre, o alumnado poderá mellorar esa nota
nun máximo de 3 puntos.
Instrumentos:
- Valoración/participación clases online.
- Valoración/corrección das tarefas enviadas.

Terase en conta para esta mellora de 3 puntos os seguintes
indicativos:

Cualificación
final

- Conexión
regular
ás
clases
online
dos
xoves..................................................0.5 puntos
- Envío/recepción
de
tarefas
de
xeito
telemático..................................................0.5 puntos
- Corrección e valoración do traballo realizado polo
alumnado
nesas
tarefas
telemáticas......................................2 puntos
No caso de non entregar ningunha tarefa durante este terceiro
trimestre, a cualificación final será o 100% da nota da segunda
avaliación.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)
Realizaranse actividades sinxelas de ampliación para o
alumnado en xeral.
Cando o contido ou necesidades do alumnado así o
demanden, farase unha pausa nesta continuación e
procederase a realizar tarefas de reforzo e/ou repaso de
contidos anteriores.

Actividades

Os martes e xoves de cada semana, colgaranse tarefas na
aula virtual do nivel.
Haberá tamén comunicación coas familias a través de
Abalarmobil, correo electrónico ou teléfono móbil para
notificar o horario das clases online ou outros aspectos
importantes para unha boa comunicación entre alumno/a –
mestra.
Todos os xoves, haberá unha clase online co alumnado de
cada aula, a través da plataforma webbex, para resolver
dúbidas sobre as tarefas a realizar, corrixir algúns exercicios
Metodoloxía
de xeito grupal, explicar de novo contidos que necesiten
(alumnado con
reforzo ou repaso e para continuar con materia nova (de ser
conectividade e
o caso).
sen conectividade)
Pasarase lista e anotarase o alumnado non conectado.
En coordinación co titor/a, intentarase unha conexión, unha
comunicación con ese alumnado.
De non ser posible a conexión nin o acceso á aula virtual,
enviaranse as tarefas por correo electrónico ou en formato
papel (se as circunstancias así o demandan)
O alumnado enviará certas tarefas por correo electrónico
para a súa corrección.
As correccións enviaranse de novo a cada alumno/a para o
seu coñecemento.
Materiais e
recursos

Utilizaranse os libros “online” a través da plataforma
www.blinklearning.com
Utilizarase tamén a aula virtual para transmitir as novas
tarefas e contidos ao alumnado
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Utilizarase a plataforma Abalarmobil e o correo electrónico
(ou teléfono móbil) para unha correcta comunicación co
alumnado.
As clases online realizaranse a través da plataforma
Webbex.
En casos puntuais de desconexión, coordinarémonos co
equipo de orientación e o Concello de Narón, para facerlle
chegar a esas familias, as tarefas en formato papel.
Intentarase tamén unha recollida desas tarefas para poder
realizar as correccións pertinentes.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación coas familias será flexible e intentarémonos adaptar a
cada circunstancia familiar. Atendendo á cada situación particular,
utilizaremos Abalarmobil, o correo electrónico ou o teléfono móbil
para esta comunicación.
Usaremos tamén a plataforma Webbex para as clases dos xoves co
alumnado.
Para as tarefas a realizar, utilizaremos regularmente, os martes e
xoves, a aula virtual na páxina web do centro e o correo electrónico
para a súa recepción/envío de correccións.
Páxina web do centro: https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
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C. P. I. do Feal
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña)
/ C. I. F.: Q-6555032-I
Teléfono: 881 938 177/ Fax: 881 938 185
E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web:

www.edu.xunta.es/centros/cpifeal
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CENTRO: CPI DO FEAL.
CURSO: 6º
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA
DATA: 12/05/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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CENTRO:CPI DO FEAL
CURSO:6º
MATERIA: E. FÍSICA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe




Opinar coherentemente con actitude crítica tanto desde a perspectiva de
participante como de espectador ou espectadora, ante as posibles situacións
conflitivas xurdidas, participando en debates, e aceptando as opinións das
demais persoas.
Común









Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na etapa, e
compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo uso das
tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio á área.
Común

Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a
un mesmo e ás demais persoas nas actividades físicas, en distintos contornos
incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e
actuando con interese e iniciativa individual e traballo en equipo.
Común




Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle solicita.
Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura
e limpeza, e utilizando programas de presentación



Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da
competencia motriz.
Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas
motores con espontaneidade e creatividade.
Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.
Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.
Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con
deportividade.









Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes.
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Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos modelos
publicitarios.
Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado
na clase e o seu desenvolvemento.
Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se producen na
práctica ou nos espectáculos deportivos.
Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades

Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de contornos e de
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos
parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.(lanzamento,
recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de actividades físicodeportivas e artístico-expresivas, aplicando correctamente os xestos e utilizando os
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Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os hábitos
posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude responsable
cara a un mesmo.

1º trim








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.

1º trim


Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, con
ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións
motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e
desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades.








Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos
Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de actividades
físico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os
dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e
mantendo o equilibrio postural.
Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.
. Interésase por mellorar as capacidades físicas.
Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de
comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).
Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do
sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras
substancias.
Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da
actividade física, recoñecendo a súa importancia para saúde.
Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a súa función
preventiva.
Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das capacidades
físicas orientadas á saúde.
Identifica a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de esforzo
Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade.

Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e
colectiva en diferentes situacións motrices.
Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectivo e a
uns parámetros espazo-temporais.

2º trim
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Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos
noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas.




Común
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Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa nos
exercicios
Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora
das habilidades motrices.
Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de
cooperación e de oposición.
Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que sobre o
aparello locomotor se desenvolven na área de Ciencias da natureza
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1. Avaliación e cualificación
Procedementos:
- Experimentais.
- Observación.
Avaliación

Instrumentos:
- Sinxelas probas de execución.
- Escalalas de puntuación: rubricas.
-

Cualificación
final

-

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Tendo en conta o carácter continuo da avaliciación, a cualificación
de referencia será a da segunda avaliación.
Aquel alumnado que me faga chegar as sinxelas tarefas solicitadas
sumará un punto por cada unha de elas, sendo o 10 a maxima
puntuación.
O alumnado que non teña na segunda avaliación superada a materia
entregando as tarefas terá o aprobado.

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

-

Actividades

-

Dadas as características da área, as actividades plantexadas están
enfocadas principalmente a evitar o sendentarismo durante o
confinamento nas casas, polo que se entende que son actividades de
reforzo todas elas.
Sinxelas rutinas de condición física adaptada: forza, resistencia,
velocidade e flexibilidade.
Xogos de mesa con retos motrices: A Oca.
Actividades de relaxación: Ioga.
Bailes.
Entrega dun pequeno vídeo realizando algunha actividade motriz das
propostas para casa.

Como ampliación propoño o visionado dalgún vídeo relacionado cos
contidos que quedarón sen traballar polo confinamento.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

-

Observación e execución.
Ensino mediante a busqueda.

-

Presentacións elaboradas por min coas rutinas e propostas de xogos
para facer en casa.
Vídeos de Youtube.
Xogos de mesa.

-
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3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Abalar móbil.

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Juan Carlos Bedia Vidal.
Mestre de E. Física.
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