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INTRODUCIÓN  
MARCO LEXISLATIVO 
O que sigue é a programación didáctica para o sexto curso do CPI Dr. López Suárez de 

Escairón. Dita programación ten en conta a lexislación vixente, Lei Orgánica 8/2013 de 9 

de decembro, de Educación e o Real Decreto 126/2014 do 28 de febrero, que establece 

as ensinanzas mínimas e o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Como toda programación, este é un documento de apoio e de fundamentación da labor 

docente cara a optimización da praxis educativa que se está a levar a cabo no citado 

curso. 

A titora do curso 6ª  é Lorena María Castro Sobrado que imparte as áreas de Lengua, 

Lingua, Matemáticas, Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores sociais e cívicos agás 

as áreas de Educación Física, Música, Inglés, francés e Relixión que son impartidas por 

especialistas. 

Tamén contamos co apoio das profesoras de P.T. e A.L. 

A aula de 6º  de primaria, a cal é a miña titoría conta con 18 alumnos ( 8 nenos e 10 ne-

nas), todos residentes no concello de O Saviñao. Podemos decir que a maioría deles 

teñen un nivel económico-cultural medio. Coma en calquer aula de hoxe en día conta-

mos con moita diversidade no grupo, polo que considero necesario mencionar: 

-Un alumno con problemas emocionais, o cal reflicte negativamente no seu rende-

mento académico. Presenta catro asignaturas suspensas. 

-Alumna que sen motivo aparente cóstalle moito seguir o ritmo da clase. Presenta 

unha asignatura suspensa . 

-Alumno diagnosticado con hiperactividade a niveis moi altos e con problemas fami-

liares (alumno que xa repetiu 2º de primaria e ademais ten ACI nas asignaturas de len-

gua castelá, lingua galega, matemáticas e inglés. Mostra problemas de integración no 

grupo bastante graves. Conta con catro asignaturas pendentes, das cales dúas son de 

ACI DE 3º curso. 

-Alumna diagnosticada con dislexia, discapacidade visual e hiperactividade. Repetiu 

cuarto curso. Pese a todas as dificultades comentadas anteriormente, ten un nivel preo-

cupante na totalidade das competencias, atreveríame a decir que correspondente a 2º 

de primaria. Conta con  catro asignaturas suspensas. 
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-Alumna con familia desectructurada e repetidora de 5º curso. Segue sen alcanzar 

os mínimos esixibles. Ten 3 asignaturas suspensas. 

Preténdese realizar unha planificación dos contidos, tarefas, actividades e metodoloxías 

que se van aplicar na aula, e que tentan a consecución do obxectivo, que é a aprendiza-

xe do alumno. 

Deste xeito márcanse e organízanse contidos que sirvan de guía e marquen a liña a 

seguir ao profesor, e permita aproveitar ao máximo os recursos educativos dos que 

dispoñemos no noso centro. 

Recolle ademais as valoracións e propostas de mellora realizadas a final do curso 

pasado sobre a programación anterior, a súa posta en práctica e os resultados obtidos. 

Dado que dita valoración é positiva, mantense unha liña de traballo similar, adecuando a 

programación ás características presentes. 

A programación é unha das fases do proceso de ensino-aprendizaxe que persegue que 

os alumnos adquiran as competencias básicas, desenvolvan determinadas capacidades, 

a través dun proceso de aprendizaxe significativo.  

Polo tanto a presente programación pretende ser dinámica, para modificala segundo as 

necesidades, e creativa para favorecer a motivación de alumnado e profesorado.  

A estrutura deste documento baséase nos apartados relativos ao currículo e aos seus 

elementos básicos en resposta ás seguintes preguntas: 

Para que ensinar? 

Que ensinar? 

Cando ensinar? 

Que, como e cando avaliar? 

Competencias e obxectivos 

Contidos 

Secuenciación de contidos e actividades 

Metodoloxía, recursos e actividades 

Criterios, momentos e procedementos de avaliación 

Como ensinar? 

CONTEXTUALIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO 
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Esta programación está  dirixida a un Centro Público Integrado nun entorno rural, 

ubicado no concello de O Saviñao que ten unha extensión de 200 km, onde conviven 

uns 5000 habitantes. A poboación, envellecida e en recesión, está a experimentar un 

lixeiro incremento grazas á taxa de nacementos e á apreciable chegada de inmigrantes. 

O Saviñao pertence á Comarca de Lemos e ten en Monforte o centro urbano máis 

próximo, onde diariamente se despraza a xente do concello, ben a traballar ou para 

utilizar os seus servizos. Non podemos esquecer que xunto con Chantada son os 

destinos que os nosos alumnos escollen para continuar os seus estudios no ensino 

secundario non obrigatorio. 

No aspecto socio-económico, destaca o alto número de poboación inactiva (un 55% do 

total). A poboación activa adícase maioritariamente aos labores agropecuarios, e tendo 

en conta a crise que atravesa o sector primario é doado ver a causa do preocupante 

descenso da actividade económica e o aumento do despoboamento no concello, 

propiciando unha lenta emigración ás cidades do contorno galego. 

O entorno é rico tanto en recursos naturais, como en recursos histórico- artísticos. O 

patrimonio paisaxístico, histórico e etnográfico é de primeira magnitude o que propicia 

certas actividades culturais organizadas por distintas asociacións culturais e veciñais. O 

resto do ambiente cultural está marcado polas actividades que desenvolve o Centro, a 

Casa da Cultura, o Círculo Recreativo e a Fundación Xosé Soto. 

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 
O centro atópase cerca do centro de Escairón, a escasos metros das dependencias da 

garda civil. Impártense as ensinanzas de educación infantil, educación primaria e 

educación secundaria obrigatoria. Está formado por un edificio que non é moi antigo, e 

que consta de varias plantas: 

Na planta – 1 atópanse todas as dependencias destinadas a etapa de educación infantil. 

No baixo están as dependencias do equipo directivo, a conserxería, os departamentos 

didácticos (incluído o departamento de orientación), a sá de profesores, a biblioteca e o 

comedor. 

No primeiro andar están ubicadas as aulas destinadas a ESO, así como aulas 

específicas como audiovisuais, tecnoloxía, etc. 

No segundo andar atópanse as aulas da educación primaria e as aulas das mestras de 

pedagoxía terapeútica. 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 
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A maioría do alumnado da etapa de educación primaria proceden do Concello de O 

Saviñao, sendo moitos deles transportados e usuarios do comedor escolar. 

A distribución para este curso académico queda do seguinte xeito: 

Un alumno e unha alumna están a recibir apoio educativo por parte da especialista de 

pedagoxía terapéutica e a especialista en audición e linguaxe. E outra alumna máis  

recibe apoio por parte de a especialista en pedagoxía terapéutica. 

ORGANIZACIÓN CURSOS: 

O alumnado realizará tamén tarefas extraescolares segundo sexa convinte para o seu 

progreso no  proceso de aprendizaxe, adquirindo hábitos de estudio e fomentando así  

responsabilidade  na súa formación e a participación activa das familias na aprendizaxe 

dos seus fillos. 

CURSO                                  NÚMERO DE ALUMNOS/AS

6º curso 18

Lorena María Castro Sobrado Titora ( Lingua Castelá, Lingua Galega, 

Matemáticas, Ciencias Naturais, Ciencias 

Sociais e Valores Cívicos.)

Rosa María Nieves Vila Ed. Artística (Música)

Lucía García Gómez Inglés

Vanesa Cansino Devesa Ed. Física

Ana María Quintela Gómez Ed. Artística (plástica), 
Seccións bilingües.

Mª del Carmen Losada Alvarín Relixión

Laura Baquero Peña Audición e Linguaxe

Mª Luisa Aira Armesto Pedagoxía Terapéutica

Amina Ejrhili Ouchtain Libre configuración/Francés
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OBXECTIVOS XERAIS PRIMARIA E COMPETENCIAS 
CLAVE LOMCE 

OBXECTIVOS XERAIS PRIMARIA 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acor-

do con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos hu-

manos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabili-

dade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciati-

va persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

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 per-

soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discrimina-

ción de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situa-

cións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de pro-

blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida co-

tiá. 

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 co-

municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 
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l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de com-

portamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 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 discriminación por cues-

tións 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 sociais 

de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas impor-

tantes á cultura e á sociedade galegas. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Enténdese por competencias a capacidade dun alumno/a para aplicar de forma integra-

da os contidos desta área, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a reso-

lución de problemas complexos. 

Para que a súa adqusición sexa eficaz, deben integrarse de forma  efectiva, a tal fin 

deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas, permitindo que o alumno/a avance 

cara os resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

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).  

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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Deben en todo caso potenciarse o desenvolvemento da competencia lingüística e da 

matemática,sen menoscabo das restantes competencias. 
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CRITERIOS AVALIACIÓN, OBXECTIVOS, CONTIDOS, 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE, MINIMOS ESIXIBLES 
E COMPETENCIAS CLAVE DE SEXTO  

CIENCIAS NATURAIS. 6º CURSO 
Bloque 1.  (INICIACIÓN A ACTIVIDADE CIENTÍFICA) 

Criterios de 
avaliación

Obxecti-
vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos esi-
xibles

Competen-
cias clave

§ B1.1. Obter 
información 
relevante sobre 
feitos ou fenó-
menos previa-
mente delimi-
tados, facendo 
predicións so-
bre sucesos 
naturais,  
integrando da-
tos de obser-
vación directa e 
indirecta a par-
tir da consulta 
de fontes direc-
ta e indirectas 
e comunicando 
os resultados 
en diferentes 
soportes. 

§ b  
§ e  
§ h  
§ i 

§ B1.1. Iniciación á 
actividade científi-
ca. 
§ B1.2. Emprego 
de diferentes fontes 
de información.  
§ B1.3. Lectura de 
textos propios da 
área.  
§ B1.4. Utilización 
das tecnoloxías da 
información e co-
municación para 
buscar e seleccio-
nar información, 
simular procesos e 
comunicar conclu-
sións sobre os tra-
ballos realizados.  
§ B1.5. Uso pro-
gresivamente autó-
nomo do tratamen-
to de textos (axuste 
de páxina, inser-
ción de ilustracións 
ou notas, imaxes 
etc.). Xestión de 

§ CNB1.1.1. 
Busca, seleccio-
na e organiza 
información con-
creta e relevante, 
analízaa, obtén 
conclusións, ela-
bora informes  
para o rexistro de 
plan de traballo e 
comunica, de 
forma oral e es-
crita, as conclu-
sións. 

• Recolle 
informa-
ción, 

organízaa e 
exprésaa de 
forma clara 
tanto oralmente 
como por escri-
to

§ CC 
§ CSIEE  
§ CAA 

§ CNB1.1.2. Ex-
presa oralmente 
e por escrito, de 
forma clara e 
ordenada conti-
dos relacionados 
coa área mani-
festando a com-
prensión de tex-
tos orais e/ou 
escritos. 

§ CCL  
§ CMCCT 



etc.). Xestión de 
ficheiros. 

§ CNB1.1.3. Em-
prega de forma 
autónoma o tra-
tamento de tex-
tos (axuste de 
páxina, inserción 
de  
ilustracións ou 
notas etc).  
§ CNB1.1.4. Ma-
nexa estratexias 
axeitadas para 
acceder á infor-
mación dos tex-
tos de carácter 
científico. 

§ CCL  
§ CSIEE  
§ CMCT  
§ CD  
§ CMCCT  
§ CAA 
§ CCL 

§ B1.2. Esta-
blecer conxec-
turas tanto res-
pecto  

de sucesos que 
ocorren dunha 
forma natural 
como sobre os 
que ocorren 
cando se pro-
vocan a través 
dun experimen-
to Aou dunha 
experiencia. 

§ b 
§ h 

§ B1.6. Aproxima-
ción experimental a 
cuestións científi-
cas próximas á súa  

realidade. 

§ CNB1.2.1. Ma-
nifesta autono-
mía na planifica-
ción e  

execución de 
accións e tarefas 
e ten iniciativa na 
toma de deci-
sións, identifi-
cando os  
criterios e as 
consecuencias 
das decisións 
tomadas. 

§ Amosa auto-
nomía na esxe-
cución de tare-
fas,  

decatándose 
das conse-
cuencias das 
súas decisións.

§ CSIEE 
§ CAA  

§ CMCCT 

§ B1.3. Traba-
llar de forma 
cooperativa, 
apreciando o 
coidado pola 
seguridade 
propia e a dos 
seus compa-
ñeiros/as, 
coidando as 
ferramentas e 
facendo uso 

§ a 
§ b 
§ c 
§ e 
§ g 
§ h 
§ i

§ B1.7. Traballo 
individual e coope-
rativo.  
§ B1.8. A igualdade 
entre homes e mu-
lleres. A conduta 
responsable. § 
B1.9. A relación cos 
demais. A resolu-
ción pacífica de 
conflitos. Toma de 
decisións: criterios 

§ CNB1.3.1. Utili-
za estratexias 
para estudar e 
traballar de forma 
eficaz, indivi-
dualmente e en 
equipo, amosan-
do habilidades 
para a resolución 
pacífica de confli-
tos. 

• Traballa de 
forma  

individual e 
colectiva, reco-
ñecendo a 
igualdade de 
homes e mulle-
res e mantendo 
unha conduta 
responsable na 
relación cos 

§ CAA 
§ CSC  
§ CMCCT § 
CSIEE 
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ferramentas e 
facendo uso 
adecuado dos 
materiais 

conflitos. Toma de 
decisións: criterios 
e consecuencias. 
§ B1.10. Técnicas 
de traballo. Recur-
sos e técnicas de 
traballo individual. 
Desenvolvemento 
de hábitos de tra-
ballo, esforzo e 
responsabilidade.  
§ B1.11. Hábitos de 
prevención de en-
fermidades e acci-
dentes, na aula e 
no centro.  
§ B1.12. Emprego 
de diversos  
materiais, tendo en 
conta as normas de 
seguridade. 
§ B1.13. Elabora-
ción de protocolos 
de uso das TIC na 
aula. 
§ B1.14. Valoración 
da necesidade de 
controlar o tempo 
destinado ás tecno-
loxías da informa-
ción e da comuni-
cación e o seu po-
der de adicción. 

§ CNB1.3.2. Co-
ñece e emprega 
as normas de 
uso e de seguri-
dade dos instru-
mentos, dos ma-
teriais de traballo 
e das tecnoloxías 
da información e 
comunicación. 

responsable na 
relación cos 
demáis e na 
solución dos 
conflictos

§ CMCCT  
§ CSC  
§ CD 
§ CAA 

§ B1.4. Reali-
zar proxectos, 
experiencias 
sinxelas e pe-
quenas investi-
gacións e pre-
sentar informes 
coas conclu-
sións en dife-
rentes  

soportes. 

§ a 
§ b 
§ c 
§ e 
§ g 

§ h 
§ i  
§ m 

§ B1.15. Planifica-
ción e realización 
de proxectos, expe-
riencias sinxelas e 
pequenas investi-
gacións, formulan-
do problemas, 
enunciando hipóte-
ses, seleccionando 
o material necesa-
rio,  

montando, reali-
zando e extraendo 
conclusións e pre-
sentando informes  
en diferentes so-
portes. 

§ CNB1.4.1. Rea-
liza proxectos, 
experiencias sin-
xelas e pequenas 
investigacións 
formulando pro-
blemas, enun-
ciando hipóteses, 
seleccionando o 
material  

necesario, reali-
zando, extraendo 
conclusións e 
comunicando os 
resultados. 

• Realiza 
pequenas  

investigacións 
seleccionando 
o material ne-
cesario, extrae 
conclusiós e 
comunica de 

maneira clara e 
precisa os re-
sultados.

§ CMCCT 
§ CCL  
§ CAA 
§ CSIEE 

13



Bloque 2.  (O SER HUMANO E A SAÚDE) 

§ CNB1.4.2. Pre-
senta un informe, 
de forma oral ou 
escrita, empre-
gando soportes 
variados, reco-
llendo informa-
ción de diferentes 
fontes (directas, 
libros, internet) 
cando traballa de 
forma individual 
ou en equipo na 
realización de 
proxectos, expe-
riencias sinxelas 
e pequenas in-
vestigacións. 

§ CCL  
§ CMCCT  
§ CSC 
§ CD 
§ CAA  
§ CSIEE 

Criterios de 
avaliación

Obxecti-
vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave

§ B2.1. Identi-
ficar e locali-
zar os princi-
pais órganos 
implicados na 
realización 
das funcións 
vitais do cor-
po humano e 
establecer 
algunhas 
relacións fun-
damentais 
entre elas e 
determinados 
hábitos de 
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 bacte-
rias. 

§ CNB2.1.1. 
Identifica e loca-
liza os principais 
órganos impli-
cados na reali-
zación das fun-
cións vitais do 
ser humano. 

• Diferencia 
células, teci-
dos, aparellos 
e sistemas, 
ademáis dos 
órganos impli-
cados en 
cada unha 
das funcións 
vitáis do ser 
vivo.

§ CMCCT 
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§ B2.2. Co-
ñecer o fun-
cionamento 
de células, 
tecidos, órga-
nos, apare-
llos, sistemas: 
a súa locali-
zación,  

forma, estru-
tura, funcións, 
coidados etc. 

§ e  

§ h 
§ B2.5. As funcións 
vitais no ser hu-
mano.  
§ B2.6. Función de 
relación (órganos  
dos sentidos, sis-
tema nervioso e 
aparello  

locomotor).  
§ B2.7. Función de 
nutrición (aparellos 
respiratorio, dixes-
tivo, circulatorio e 
excretor).  
§ B2.8. Función de 
reprodución (apare-
llo reprodutor). 

§ CNB2.2.1. 
Identifica e des-
cribe as princi-
pais caracterís-
ticas dos apare-
llos respiratorio, 
dixestivo, loco-
motor, circulato-
rio e excretor  

e explica as 
principais fun-
cións. 

• Identifica e 
describe as 
principais 
características 
dos aparellos 
respiratorio,  

• dixestivo, lo-
comotor,  

circulatorio e 
excretor e  

• explica as 
principais 
funcións

§ CMCCT  

§ CCL 

§ B2.3. Rela-
cionar deter-
minadas 
prácticas de 
vida co ade-
cuado  
funcionamen-
to do corpo, 
adoptando 
estilos de 
vida sauda-
bles e coñe-
cendo as  
repercusións 
para a saúde. 

§ a 

§ b 

§ c 

§ d  

§ h 

§ k  

§ m  

§ B2.9. Saúde e 
enfermidade. § 
B2.10. Principais 
enfermidades que 
afectan aos apare-
llos e sistemas do 
organismo humano.  
§ B2.11. Hábitos 
saudables para 
previr enfermida-
des. 
§ B2.12. Trastornos 
alimenticios. § 
B2.13. Efectos no-
civos do consumo 
de alcohol e dro-
gas. § B2.14. Tipos 
de dietas 
§ B2.15. Análise de 
etiquetas de produ-
tos.  
§ B2.16. Avances 
da ciencia que me-
lloran a saúde e a 
vida.  
§ B2.17. Coñece-
mento de actua-
cións básicas de 
primeiros auxilios.  

§ CNB2.3.1. 
Recoñece esti-
los de vida sau-
dables e os 
seus efectos  
sobre o coidado 
e mantemento 
do funciona-
mento global do 
corpo. 

§ Distingue as 
rincipais enfermi-
dades que afectan 
aos aparellos e 
sistemas do orga-
nismo humano.  
 Recoñece os há-
bitos saudables 
para previr enfer-
medades., así 
como os efectos 
nocivos do con-
sumo de alcohol e 
drogas.  

§ CMCCT  

§ CCL  

§ CSC 

§ CNB2.3.2. 
Coñece e expli-
ca os principios 
das dietas equi-
libradas, identi-
ficando as prác-
ticas saudables 
para previr e 
detectar os ris-
cos para a saú-
de. 

§ CMCCT 
§ CCL 
§ CAA  
§ CSC 

§ CNB2.3.3. 
Recoñece os 
efectos nocivos 
do consumo de 
alcohol e dro-
gas. 

§ CMCCT  
§ CAA 
§ CSC 
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Bloque 3.  (OS SERES VIVOS) 

§ CNB2.3.4. 
Observa, identi-
fica e describe 
algúns avances 
da ciencia que 
melloran a saú-
de (medicina, 
produción e 
conservación de 
alimentos, pota-
bilización da 
auga etc.).  
§ CNB2.3.5. 
Coñece técni-
cas de primeiros 
auxilios, en si-
tuacións simu-
ladas e reais. 

§ CMCCT 

§ CCL  

§ CSC 

§ CMCCT  
§ CSC 

Criterios de 
avaliación

Obxecti-
vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos esi-
xibles

Competen-
cias clave

§ B3.1. Coñe-
cer a estrutura 
dos seres 
vivos: células, 
tecidos, tipos, 
órganos, apa-
rellos e siste-
mas: identifi-
cando as prin-
cipais caracte-
rísticas e fun-
cións. 

§ e  
§ h 

§ B3.1. Seres vivos, 
seres inertes. Dife-
renciación.  
§ B3.2. Organizaci-
ñon e estrutura dos 
seres vivos: células, 
tecidos: tipos; órga-
nos; aparellos e sis-
temas: principais 
características e 
funcións. 

§ CNB3.1.1. 
Identifica e des-
cribe a estrutura 
dos seres vivos: 
células, tecidos, 
órganos, apare-
llos e sistemas 
nomeando as 
principais carac-
terísticas e fun-
cións de cada 
un deles. 

§ Identifica e 
describe a estru-
tura dos seres 
vivos: células, 
tecidos, órga-
nos, aparellos e 
sistemas no-
meando as prin-
cipais caracte-
rísticas e fun-
cións de cada 
un deles. 

§ CCL  
§ CMCCT 

§ B3.2. Coñe-
cer diferentes 
niveis de clasi-
ficación dos 
seres vivos, 
atendendo ás 
súas caracte-
rísticas e ti-
pos. 

§ e 
§ h  
§ l 

§ B3.3. Os seres 
vivos: característi-
cas, clasificación e 
tipos.  
§ B3.4. Os animais 
vertebrados e inver-
tebrados, caracterís-
ticas e clasificación.  
§ B3.5. As plantas: 
estrutura e fisioloxía. 
A fotosíntese e a súa 

§ CNB3.2.1. 
Identifica as 
características e 
clasifica os se-
res vivos: - 
Reino animal. - 
Reino das plan-
tas. - Reino dos 
fungos. - Outros 
reinos. 

§  Identifica as 
características e 
clasifica os se-
res vivos: - 
Reino animal. - 
Reino das plan-
tas. Valora a 
fotosíntese para 
a vida na Terra. 

§ CMCCT 
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estrutura e fisioloxía. 
A fotosíntese e a súa 
importancia para a 
vida na Terra. § CNB3.2.2. 

Utiliza guías na 
identificación 
científica de 
animais e plan-
tas. 

§ CMCCT  
§ CAA 

§ CNB3.2.3. 
Explica a impor-
tancia da foto-
síntese para a 
vida na Terra. 

§ CMCCT  
§ CCL 

§ B3.3. Inves-
tigar as  
características 
de ecosiste-
mas do seu 
contorno me-
diante a reco-
llida de datos, 
facendo hipó-
teses, empre-
gando diver-
sas fontes de 
información e 
presentando 
os resultados 
en diferentes 
soportes, 
mostrando 
interese 
pola rigorosi-
dade e hábitos 
de respecto e 
coidado cara  
aos seres 
vivos. 

§ a  
§ e  
§ h  
§ l  
§ i  
§ o  

§ B3.6. As relacións 
entre os seres  
vivos. Cadeas ali-
mentarias. Poboa-
cións, comunidades 
e ecosistemas. Ca-
racterísticas e com-
poñentes dun eco-
sistema.  
§ B3.7. Ecosistemas: 
pradería, poza, la-
goa, bosque, litoral e 
cidade e os seres 
vivos. A biosfera, 
diferentes hábitats 
dos seres vivos.  
§ B3.8 Hábitos de 
respecto e coidado  
cara aos seres vivos.  
§ B3.9. Uso de me-
dios 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 observación 
científica. 

§ CNB3.3.1. 
Investiga e  
explica as rela-
cións entre os 
seres vivos. 
Cadeas alimen-
tarias. Poboa-
cións, comuni-
dades e ecosis-
temas. 

§ Coñece as 
relacións entre 
os seres vivos. 
Cadeas alimen-
tarias. Poboa-
cións, comuni-
dades e ecosis-
temas.  

§ Utiliza diver-
sos medios tec-
nolóxicos para a 
observación 
científica. 

§ CMCT 

§ CCL 

§ CNB3.3.2. 
Recoñece e 
explica algúns 
ecosistemas: 
pradería, char-
ca, bosque, lito-
ral e cidade e os 
seres vivos que  
neles habitan. 

§ CMCCT  
§ CCL 

§ CNB3.3.3. 
Observa e iden-
tifica diferentes 
hábitats dos 
seres vivos fa-
cendo fincapé 
no coidado des-
tes e nomea 
algunhas causas 
de extinción de 
especies.

§ CMCCT  
§ CSC 

§ CNB3.3.4. Usa 
a lupa e outros 
medios tecnoló-
xicos para a 
observación 
científica. 

§ CMCCT 
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Bloque 4.  (MATERIA E ENERXÍA) 

§ CNB3.3.5. 
Observa e rexis-
tra algún proce-
so asociado á 
vida dos seres 
vivos, utilizando 
os instrumentos 
e os medios 
audiovisuais e 
tecnolóxicos 
apropiados, co-
municando de 
xeito oral e es-
crito os resulta-
dos. 

§ CMCCT 
§ CCL  
§ CD 
§ CAA 

Criterios de 
avaliación

Obxec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Compe-
tencias 
clave
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§ B4.1. Coñe-
cer leis bási-
cas que rexen 
fenómenos 
como a refle-
xión da luz, a 
transmisión da 
corrente eléc-
trica, os cam-
bios de estado 
e as reaccións 
químicas: a 
combustión, a 
oxidación e a 
fermentación. 

§ e  
§ h 

§ B4.1. Concepto de 
enerxía. Diferentes 
formas de enerxía. A 
luz como fonte de 
enerxía 
.§ B4.2. Electricida-
de: a corrente eléc-
trica. Circuítos eléc-
tricos. Magnetismo: 
o magnetismo te-
rrestre. O imán: o 
compás.  
§ B4.3. Os cambios 
de estado. As reac-
cións químicas: a 
combustión, a oxida-
ción e a fermenta-
ción. 

§ CNB4.1.1. Inves-
tiga a través da 
realización de ex-
periencias sinxelas 
para achegarse ao 
coñcemento das 
leis básicas que 
rexen fenómenos 
como a reflexión 
da luz, a transmi-
sión da corrente 
eléctrica e os 
cambios de esta-
do. 

§ Sabe definir a  
enerxía, a luz, a 
electricidade, o 
magnetismo, os 
cambios de esta-
do e as reaccións 
químicas: a com-
bustión, a oxida-
ción e a fermen-
tación. 

§ CMCCT  
§ CAA  
§ CSIEE 

§ CNB4.1.2. Inves-
tiga a través da 
realización de ex-
periencias  
sinxelas para 
achegarse ao  
coñecemento das 
leis básicas que 
rexen reaccións 
químicas: combus-
tión, oxidación e 
fermentación. 

§ CMCCT  
§ CAA  
§ CSIEE 

§ B4.2. Coñe-
cer as caracte-
rísticas das 
fontes de 
enerxía e ma-
terias primas 
renovables e 
non renova-
bles e relacio-
nalas co 
desenvolve-
mento enerxé-
tico e sostible. 

§ e  
§ h  

§ B4.4. Fontes de 
enerxía e materias 
primas: a súa orixe. 
Enerxías renovables 
e non renovables.  
§ B4.5. Fontes de 
enerxías renovables 
e non renovables.  
O desenvolvemento 
enerxético, sostible e 
equitativo.  
§ B4.6. Utilidade 
dalgúns avances, 
produtos e materiais 

§ CNB4.2.1. Identi-
fica e explica al-
gunhas das princi-
pais característi-
cas das diferentes 
formas de enerxía: 
mecánica, lumíni-
ca, sonora, eléctri-
ca, térmica e quí-
mica. 

§ Identifica as 
características 
das enerxías re-
novables e non 
renovables. 
§ Identifica e ex-
plica algunhas 
das principais 
características 
das diferentes 
formas de ener-
xía: mecánica, 
lumínica, sonora, 
eléctrica, térmica 

§ CMCCT  
§ CCL 
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produtos e materiais 
para a sociedade. 

§ CNB4.2.2. Identi-
fica e explica os 
beneficios e riscos 
relacionados coa 
utilización das 
enerxías renova-
bles e non renova-
bles: esgotamento, 
choiva ácida, ra-
dioactividade, ex-
poñendo posibles 
actuacións para un 
desenvolvemento 
sostible. 

eléctrica, térmica 
e química. 

§ CMCCT  
§ CSC  
§ CCL 

§ B4.3. Planifi-
car e realizar 
sinxelas inves-
tigacións para 
estudar o 
comportamen-
to dos corpos 
diante das 
forzas, a luz, a 
electricidade, o 
magnetismo, a 
calor ou o son. 

§ e  
§ h 

§ B4.7. Planificación 
e realización de ex-
periencias diversas 
para estudar as pro-
piedades de mate-
riais de uso común e 
o seu comportamen-
to diante da luz, o 
son, a calor, a humi-
dade e a electricida-
de. § B.4.8. Predi-
ción de cambios no 
movemento ou na 
forma dos corpos 
por efecto das for-
zas. 

§ CNB4.3.1. Plani-
fica e realiza sin-
xelas experiencias 
e predí cambios no 
movemento, na 
forma ou no esta-
do dos corpos por 
efecto das forzas 
ou das achegas de 
enerxía, comuni-
cando o proceso 
seguido e o resul-
tado obtido. 

§ Distingue as 
propiedades de 
materiais de uso 
común e o seu 
comportamento 
diante da luz, o 
son, a calor, a 
humidade e a 
electricidade.

§ CAA  
§ CMCCT  
§ CSIEE  
§ CCL 

§ CNB4.3.2. Ob-
serva de xeito sis-
temático, aprecia e 
explica os efectos 
da calor no au-
mento de tempera-
tura e dilatación 
dalgúns materiais. 

§ CMCCT  
§ CCL 

§ B4.4. Reali-
zar  
experiencias 
sinxelas e  
pequenas in-
vestigacións 
sobre diferen-
tes fenómenos 
físicos e quí-

§ e  

§ h  

§ B4.9. Observación 
dalgúns  
fenómenos de natu-
reza eléctrica e os  
seus efectos (luz e 
calor).  
§ B4.10. Atracción e 
repulsión de cargas 
eléctricas.  

§ CNB4 4.1 Identi-
fica,  
experimenta e 
exemplifica  
argumentando 
algúns cambios de 
estado e a súa 
reversibilidade. 

§ Identifica  e 
experimenta  
algúns cambios 
de estado. 

§ CMCCT 
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físicos e quí-
micos da ma-
teria.  

eléctricas.  
§ B4.11. Separación 
de compoñentes 
dunha mestura me-
diante destilación, 
filtración,  
evaporación ou diso-
lución.  
§ B4.12. Reaccións 
químicas: a combus-
tión, a oxidación e a 
fermentación. § 
B4.13. Normas de 
prevención de ris-
cos. 

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

§ CMCCT 

§ CNB4.4.3. Pre-
senta conclusións 
de procesos de 
investigación, ex-
periencias sinxelas 
ou proxectos sobre 
diferentes fenó-
menos físicos e 
químicos da mate-
ria, en diferentes 
soportes. 

§ CMCCT  
§ CAA  
§ CSIEE  
§ CCL  
§ CD 

§ CNB4.4.4. Identi-
fica e expón as 
principias caracte-
rísticas das reac-
cións químicas: 
combustión, oxi-
dación e fermenta-
ción. 

§ CMCCT  
§ CAA 

§ CNB4.4.5. Res-
pecta as  

normas de uso, de 
seguridade e de 
mantemento dos 
instrumentos de 
observación e dos 
materiais de traba-
llo. 

§ CMCCT  

§ CSC 

21



Bloque 5.  (A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS) 

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Competen-
cias clave

§ B5.1. Coñecer os 
principios básicos 
que rexen as má-
quinas e os apare-
llos. 

§ e  
§ h  

§ B5.1. Máquinas 
e aparellos. Tipos 
de máquinas na 
vida cotiá e a súa 
utilidade.  
§ B5.2. Análise de 
operadores e em-
prego na constru-
ción dun  
aparello. 

§ CNB5.1.1. 
Identifica dife-
rentes tipos de 
máquinas e 
clasifícaas se-
gundo o núme-
ro de pezas, o 
xeito de accio-
nalas e a acción 
que realizan. 

§ Distingue 
algunas má-
quinas e apa-
rellos da vida 
cotiá e a súa 
utilidade. 

§ CMCCT  
§ CAA 

§ CNB5.1.2. 
Observa, identi-
fica e describe 
algúns dos 
compoñentes 
das máquinas. 

§ CMCCT  
§ CCL 

§ CNB5.1.3. 
Observa e iden-
tifica algunha 
das aplicacións 
das máquinas e 
dos aparellos e 
a súa utilidade 
para facilitar as 
actividades 
humanas. 

§ CMCCT  
§ CSC 
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§ B5.2. Planificar a 
construción de ob-
xectos e aparellos 
cunha finalidade 
previa, empregan-
do fontes enerxéti-
cas, operadores e 
materiais apropia-
dos, realizando o 
traballo individual e 
en equipo e pro-
porcionando infor-
mación sobre que 
estratexias se  

empregaron. 

§ g  
§ h  
§ j 

§ B5.3. Constru-
ción de estruturas 
sinxelas que 
cumpran unha 
función ou condi-
ción para resolver 
un problema a 
partir de pezas 
moduladas. 

§ CNB5 2.1 
Constrúe al-
gunha estrutura 
sinxela que 
cumpra unha 
función ou con-
dición para re-
solver un pro-
blema a partir 
de pezas modu-
ladas (escalei-
ra, ponte, tobo-
gán etc.) 

§ B5.2. Planifi-
ca a constru-
ción de obxec-
tos e apare-
llos, realizando 
o traballo indi-
vidual e en 
equipo e pro-
porcionando 
información 
sobre que es-
tratexias se 
empregaron. 

§ CMCCT  
§ CAA  
§ CSIEE 

§ B5.3. Realizar 
experiencias sinxe-
las para coñecer as 
leis básicas que 
rexen a transmisión 
da corrente eléctri-
ca. 

§ e  
§ h 

§ B5.4. A electri-
cidade no desen-
volvemento das 
máquinas. § B5.5. 
Elementos dos 
circuítos eléctri-
cos.  
§ B5.6. Efectos da 
electricidade. § 
B5.7. Condutores 
e illantes. § B5.8. 
A relación entre 
electricidade e 
magnetismo. 

§ CNB5.3.1. 
Identifica os 
elementos dun 
circuíto eléctri-
co, constrúe un 
e explica algúns 
efectos da elec-
tricidade. 

§ Concepto da 
electricidade, 
dos circuitos 
eléctricos, de 
condutores e 
illantes. 

§ CMCCT  
§ CSIEE  
§ CCL 

§ CNB5.3.2. 
Observa e iden-
tifica as princi-
pais caracterís-
ticas dos imáns 
e relaciona 
electricidade e 
magnetismo. 

§ CMCCT 

§ B5.4. Coñecer os 
principais avances 
da  
ciencia e da tecno-
loxía.Identificar os 
beneficios e riscos. 

§ e  
§ h 

§ B5.9. A ciencia: 
presente e futuro 
da sociedade.  
§ B5.10. Benefi-
cios e riscos das 
tecnoloxías e pro-
dutos.  
§ B5.11. Impor-

§ CNB5.4.1. 
Coñece e expli-
ca algúns dos 
grandes  
descubrimentos 
e inventos da 
humanidade. 

§ CCL  
§ CMCCT  
§ CSC 

23



§ B5.11. Impor-
tantes descubri-
mentos e inven-
tos. 

§ CNB5.4.2. 
Coñece e expli-
ca algúns dos 
avances da 
ciencia no fogar 
e na vida cotiá, 
na medicina, 
nacultura e no 
lecer, na arte, 
na  
música, no cine 
e no deporte e 
nas tecnoloxías 
da información 
e a comunica-
ción. 

§ CMCCT  
§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 
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CIENCIAS SOCIAIS. 6º CURSO 
Bloque 1.  (CONTIDOS COMÚNS) 

Criterios 
de avalia-

ción

Ob-
xecti-
vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos esixibles Compe-
tencias 
clave

 B1.1.Obter 
información 
concreta e 
relevante 
sobre feitos 
ou fenóme-
nos previa-
mente deli-
mitados, 
utilizando 
diferentes 
fontes (di-
rectas e 
indirectas) 

 e  
 h 

 B1.1.Iniciación 
ao coñecemento 
científico, toma 
de conciencia das 
fases do mesmo 
e a súa aplicación 
nas Ciencias so-
ciais.  
 B1.2.Recollida 
de información do 
tema a tratar, 
utilizando diferen-
tes fontes (direc-
tas e indirectas). 

 CSB1.1.1.Busca, 
selecciona e organi-
za información con-
creta e relevante, a 
analiza, obtén con-
clusións, reflexiona 
respecto ao proceso 
seguido e o comuni-
ca oralmente e/ou 
por escrito. 

 Utiliza fontes directas 
e indirectas para reco-
ller, obtén conclusións, 
reflexiona respecto ao 
proceso seguido e o 
comunica oralmente e/
ou por escrito. 

 CAA  
 CMCCT  
 CCL  
 CD 

 B1.2.Utili-
zar as tec-
noloxías da 
información 
e a comuni-
cación para 
obter infor-
mación e 
como ins-
trumento 
para apren-
der, e ex-
presar con-
tidos sobre 
Ciencias 
sociais. 

 e 
 h  
 i 

 B1.3.Utilización 
das tecnoloxías 
da información e 
a comunicación 
para buscar e 
seleccionar in-
formación, simu-
lar procesos e 
presentar conclu-
sións.  
B1.4.Desenvol-
vemento de estra-
texias para orga-
nizar, asimilar e 
recuperar a in-
formación obtida 
mediante diferen-
tes métodos e 
fontes.  
 B1.5.Técnicas de 
traballo intelec-
tual. 

 CSB1.2.1.Utiliza as 
tecnoloxías da in-
formación e a comu-
nicación (internet, 
blogs, redes 
sociais...) para ela-
borar traballos coa 
terminoloxía ade-
cuada aos temas 
tratados. 

 Analiza informacións 
relacionadas coa área 
e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, es-
quemas, resumos e as 
tecnoloxías da infor-
mación e a comunica-
ción. 

 CD  
 CAA  
 CCL  
 CMCCT  
 CSC 

 CSB1.2.2.Analiza 
informacións rela-
cionadas coa área e 
manexa imaxes, 
táboas, gráficos, 
esquemas, resumos 
e as tecnoloxías da 
información e a co-
municación. 

§ CD  
§ CAA  
§ CCL § 
CMCCT § 
CSC 



 
B1.3.Desen
vol-ver a 
responsabi-
lidade, a 
capacidade 
de esforzo e 
a constancia 
no estudo. 

 e  
 h  
 b  
 i  
 o 

 B1.6.Estratexias 
para desenvolver 
a responsabilida-
de, a capacidade 
de esforzo e a 
constancia no 
estudo. Elabora-
ción dun glosario 
colectivo.  
 B1.7.Uso e utili-
zación correcto 
de diversos mate-
riais cos que se 
traballa.  
 B1.8.Utilización e 
lectura de  
diferentes lingua-
xes textuais e 
gráficos. 

 CSB1.3.1.Emprega 
con rigor e precisión 
o vocabulario adqui-
rido para elaborar 
traballos coa termi-
noloxía axeitada aos 
temas tratados. 

 Expón oralmente de 
forma clara e ordena-
da, contidos relaciona-
dos coa área, que ma-
nifesten a compren-
sión de textos orais e /
ou escritos. 

 CCL  
 CAA 
 CMCCT  
 CSC 

 CCB1.3.2.Expón 
oralmente de forma 
clara e ordenada, 
contidos relaciona-
dos coa área, que 
manifesten a com-
prensión de textos 
orais e /ou escritos. 

 CCL  
 CAA  
 CMCCT  
 CSC 

 B1.4.Reali-
zar traballos 
e presenta-
cións a nivel 
individual e 
grupal que 
supoñan a 
busca, se-
lección e 
organiza-
ción de tex-
tos de ca-
rácter so-
cial, xeográ-
fico ou his-
tórico, amo-
sando habi-
lidade para 
traballar 
tanto indivi-
dualmente 
como de 
maneira 
colaborativa 
dentro dun 
equipo. 

 h  
 b  
 i 

 B1.9.Fomento de 
Técnicas de ani-
mación á lectura 
de textos de di-
vulgación das 
Ciencias sociais 
(de carácter so-
cial, xeográfico e 
histórico). A pren-
sa escrita e dixital 
como fonte de 
información. 

 CSB1.4.1.Realiza 
traballos e presenta-
cións a nivel indivi-
dual e grupal que 
supoñen a busca, 
selección e organi-
zación de textos de 
carácter xeográfico, 
social e histórico. 

 Realiza traballos e 
presentacións a nivel 
individual e grupal que 
supoñan a busca, se-
lección e organización 
de textos de carácter 
social, xeográfico ou 
histórico, amosando 
habilidade para traba-
llar tanto individual-
mente como de manei-
ra colaborativa dentro 
dun equipo. 

 CAA  
 CD  
 CSIEE  
 CSC  
 CCL  
 CMCCT 

 B1.5.Valo-
rar o traballo 
en grupo, 
amosando 
actitudes de 
cooperación 
e  

participación  
responsa-

 h  
 b 

 B1.10.Utilización 
de técnicas para 
potenciar a cohe-
sión do grupo e o 
traballo coopera-
tivo. 

 CSB1.5.1.Utiliza 
estratexias para rea-
lizar traballos de 
forma individual e en 
equipo, e amosa 
habilidades para a 
resolución pacífica 
de conflitos. 

 Utiliza estratexias 
para realizar traballos 
de forma individual e 
en equipo, e amosa 
habilidades para a 
resolución pacífica de  

conflitos. 

 CSC  
 CAA  
 CSIEE 
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responsa-
ble, acep-
tando as 
diferenzas 
con respec-
to e toleran-
cia cara ás 
ideas e 
achegas 
alleas nos 
diálogos e 
debates. 

 CSB1.5.2.Participa 
en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamento res-
ponsable, construti-
vo e solidario e res-
pecta os principios 
básicos do funcio-
namento democráti-
co. 

 CSC  
 CAA 

 B1.6.Res-
pecta a va-
riedade dos 
diferentes 
grupos hu-
manos e 
valora a 
importancia 
dunha con-
vivencia 
pacífica e 
tolerante 
entre todos 
eles sobre a 
base dos 
valores de-
mocráticos 
e os derei-
tos huma-
nos univer-
salmente 
comparti-
dos. 

 a  
 h  
 i 

 B1.11. Estrate-
xias para a reso-
lución de confli-
tos, utilización 
das normas de 
convivencia e 
valoración da 
convivencia pací-
fica e tolerante. 

 CSB1.6.1.Valora a 
importancia dunha 
convivencia pacífica 
e tolerante entre os 
diferentes grupos 
humanos sobre a 
base dos valores 
democráticos e os 
dereitos humanos 
universalmente 
compartidos. 

 Resolve conflitos, 
utilizando as normas 
de convivencia e valo-
ra a convivencia pací-
fica e tolerante. 

 CSC  
 CAA 

 B1.7.Parti-
cipa dunha 
maneira 
eficaz e 
construtiva 
na vida so-
cial creando 
estratexias 
para resol-
ver conflitos 
e empre-
gando códi-
gos  

de conduta 
xeralmente 
aceptados. 

 a  
 c  

 B1.12.Participa-
ción activa e 
construtiva na 
vida social.  

 CSB1.7.1.Participa 
dunha maneira efi-
caz e construtiva na 
vida da aula e do 
centro e crea e utili-
za estratexias para 
resolver conflitos 
entre seus compa-
ñeiros 

 Participa dunha ma-
neira eficaz e constru-
tiva na vida da aula e 
do centro e crea e 
utiliza estratexias para 
resolver conflitos no 
seu entorno.

 CSC  
 CAA 
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 CSB1.7.2.Identifica 
e utiliza os códigos 
de conduta e os 
usos xeralmente 
aceptados nas dis-
tintas 
sociedades e con-
tornos (escola, fami-
lia, barrio etc.) 

 CSC  
 CAA 

 B1.8.Valo-
rar a coope-
ración e o 
diálogo 
como forma 
de evitar e 
resolver 
conflitos, 
fomentando 
os valores 
democráti-
cos. 

 a  
 h 

 B1.13.A coope-
ración e o diálogo 
como valores 
democráticos 
fundamentais. 

 CSB1.8.1.Valora a 
cooperación e o diá-
logo como forma de 
evitar e resolver con-
flitos e fomenta os 
valores democráti-
cos. 

 Valora a cooperación 
e o diálogo como for-
ma de evitar e resolver 
conflitos e fomenta os 
valores democráticos. 

 CSC  
 CAA 

 
B1.9.Desen
vol-ver a 
creatividade 
e o espírito 
emprende-
dor aumen-
tando as 
capacidades 
para apro-
veitar a in-
formación, 
as ideas e 
presentar 
conclusións 
innovado-
ras. 

 b  
 d 

 B1.14.Iniciativa 
emprendedora. 
Actividades de 
experimentación. 

 CSB1.9.1.Amosa 
actitudes de confian-
za en si mesmo/a, 
sentido crítico, inicia-
tiva persoal, curiosi-
dade, interese, crea-
tividade na aprendi-
zaxe e espírito em-
prendedor que o fan 
activo ante as cir-
cunstancias que lle 
rodean. 

 Desenvolve a creati-
vidade e o espírito 
emprendedor aumen-
tando as capacidades 
para aproveitar a in-
formación, as ideas e 
presenta conclusións. 

 CSIEE  
 CSC  
 CAA 

 CSB1.9.2.Manifesta 
autonomía na plani-
ficación e execución 
de accións e tarefas 
e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

 CAA  
 CSIEE 
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Bloque 2.  (O MUNDO QUE NOS RODEA) 

§B1.10.Des
envol-ver 
actitudes en 
cooperación 
e de  

traballo en 
equipo, así 
como o há-
bito de 
asumir no-
vos roles 
nunha so-
ciedade en 
continuo 
cambio. 

 a  
 b  
 c 

§ B1.15.Planifica-
ción e xestión de 
proxectos co fin 
de acadar obxec-
tivos. 

 CSB1.10.1.Desen-
volve actitudes de 
cooperación e de 
traballo en equipo, 
valora as ideas 
alleas e reacciona  

con intuición, apertu-
ra e flexibilidade 
ante elas. 

 .Desenvolve actitudes 
de cooperación e de 
traballo en equipo, 
valora as ideas alleas 
e reacciona con intui-
ción, apertura  

e flexibilidade ante 
elas. 

 CSC  
 CAA  
 CSIEE 

 CSB1.10.2.Planifica 
traballos en grupo, 
coordina equipos, 
toma decisións e 
acepta responsabili-
dades. 

 CSC  
 CAA  
 CSIEE 

Criterios de 
avaliación

Obxecti-
vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos esi-
xibles

Competen-
cias clave

 B2.1.Describir 
correctamente 
planos e ma-
pas, incluíndo 
os planisferios, 
interpretando a 
súa escala e 
signos conven-
cionais. 

 h  
 g 
 e  
 i 

 B2.1.Cartografía. 
Planos, mapas e 
planisferios. 
 B2.2.Tipos de 
mapas: físicos, 
políticos e temáti-
cos.  
 B2.3. Escalas e 
signos convencio-
nais dun mapa.  
B2.4.Técnicas de 
orientación no 
espazo. Elabora-
ción dun itinerario 
de viaxe coa axu-
da de ferramentas 
dixitais. 

 CSB2.1.1.Identifi-
ca e clasifica os 
diferentes tipos de 
mapas, incluíndo 
os planisferios, 
define que é a 
escala nun mapa 
e emprega e inter-
preta os signos 
convencionais 
máis usuais que 
poden aparecer 
nel. 

 Identifica as 
ferramentas da 
cartografía. 
Planos, mapas 
e planisferios. 
 Identifica os 
distintos tipos 
de mapas: físi-
cos, políticos e 
temáticos. 

 CMCCT  
 CAA 
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 B2.2.Identificar 
os elementos 
que inflúen no 
clima, explican-
do como actúan 
nel e adquirindo 
unha idea  

básica de clima 
e dos factores 
que o determi-
nan.

 e  
 g  
 h 

 B2.5.O clima. 
Elementos e facto-
res climáticos. 

 CSB2.2.1.Define 
clima, nomea os 
seus elementos e 
identifica os facto-
res que o determi-
nan 

 Define clima, 
nomea os seus 
elementos e 
identifica os 
factores que o 
determinan.

 CMCCT  
 CCL 

 B2.3.Explicar 
que é unha pai-
saxe,  
identificar os 
principais ele-
mentos que o 
compoñen e as 
características 
dos principais 
paisaxes de 
España e de 
Europa. 

 e  
 h  

 o 

 B2.6.A paisaxe: 
elementos que o 
forman, tipos de 
paisaxes. 
 B2.7.Característi-
cas dos principais 
paisaxes de Es-
paña e de Europa 

 CSB2.3.1.Define 
paisaxe, identifica 
os seus elementos 
e explica as  
características dos 
principais paisa-
xes de España e 
de Europa valo-
rando a súa diver-
sidade. 

 Define paisaxe, 
identifica os 
seus elementos 
e explica as 
características  
dos principais 
paisaxes.

 CMCCT  
 CCL  
 CSC 

 B2.4.Identificar 
as principais  
unidades de 
relevo de Euro-
pa, os  
seus climas e a 
súa rede hidro-
gráfica, locali-
zándoos nun 
mapa. 

 e  
 h 

 B2.8.A diversida-
de xeográfica das 
paisaxes de Euro-
pa: relevo, climas 
e hidrografía.  
 B2.9. Utilización e 
consulta en siste-
mas de informa-
ción xeográfica. 

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

 Recoñece as 
principais carac-
terísticas do 
relevo, os ríos e 
o clima de Eu-
ropa. 

 CMCCT 

 CSB2.4.2.Reco-
ñece as principais 
características do 
relevo, os ríos e o 
clima de Europa. 

 CMCCT  
 CAA 
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Bloque 3.  (VIVIR EN SOCIEDADE) 

 B2.5.Explicar a 
influencia do 
comportamento 
humano no me-
dio natural, 
identificando o 
uso sostible dos 
recursos natu-
rais propoñendo 
unha serie de 
medidas nece-
sarias para o 
desenvolve-
mento  

sostible da hu-
manidade, es-
pecificando os 
seus efectos 
positivos. 

 a  
 b  
 h 

 B2.10.A interven-
ción humana no 
medio. Consumo 
responsable. Os 
problemas da con-
taminación.  
 B2.11.O desen-
volvemento sosti-
ble.  
 B2.12. Elabora-
ción dun plan de 
reciclaxe. 

 CSB2.5.1.Explica 
o uso sostible dos 
recursos naturais 
propoñendo e 
adoitando unha 
serie de medidas 
e actuacións que 
conducen á mello-
ra das condicións 
ambientais do 
nosos planeta. 

 Ser consciente 
da intervención 
humana no me-
dio. Fomentar 
un consumo 
responsable. 
Identificar os 
problemas da 
contaminación. 
Promover un 
desenvolve-
mento sostible. 

 CSC  
 CMCCT  
 CAA  
 CCL 

 B2.6. Explicar 
as consecuen-
cias que  
teñen as nosas 
accións sobre o 
clima e o cam-
bio climático. 

 a  
 b  
 h 

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

 CSB2.6.1 Explicar 
as causas e con-
secuencias do 
cambio climático e  
as actuacións res-
ponsables para 
frealo. 

  Explica as 
causas e con-
secuencias do 
cambio climáti-
co e as actua-
cións  
responsables 
para frealo. 

 CSC  
 CMCCT  
 CAA  
 CCL 
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Criterios de 
avaliación

Obxecti-
vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Competen-
cias clave

 B3.1.Identifi-
car a estrutura 
e os fins da 
Unión Euro-
pea, explican-
do algunhas 
vantaxes deri-
vadas do feito 
de formar par-
te da Unión 
Europea. 

 a  
 d  
 h 

 B3.1.A Unión Euro-
pea.  
 B3.2.A organización 
económica, social, 
política e territorial da 
Unión Europea. - 
Aproximación a al-
gunhas característi-
cas significativas dos 
países europeos a  
través dun proxecto 
cooperativo. 

 CSB3.1.1.Expli-
ca que é a Unión 
Europea e cales 
son os seus ob-
xectivos políticos 
e económicos e 
localiza nun 
mapa os países 
membros e as 
súas capitais. 

 Identifica as 
principais insti-
tucións e os 
seus órganos 
de goberno na 
Unión Euro-
pea, recoñe-
cendo os seus 
símbolos.

 CSC  
 CAA 

 CSB3.1.2.Identi-
fica as principais 
institucións e os 
seus órganos de 
goberno na Unión 
Europea, recoñe-
cendo os seus 
símbolos e expli-
cando en que 
consiste o mer-
cado único e a 
zona euro. 

 CSC  
 CCEC  
 CCL 

 B3.2.Com-
pren-der e 
interpreta os 
principais 
conceptos  

demográficos 
e calculalos a 
partires dos 
datos de po-
boación. 

 d  
 g  
 h  

 i 

 B3.3.Demografía e 
poboación. Variables 
demográficas.  
B3.4.Conceptos de-
mográficos:  

poboación absoluta, 
densidade de poboa-
ción distribución es-
pacial, crecemento 
natural e crecemento 
real da poboación.  
B3.5.Representación 
gráfica de datos de-
mográficos: as pirá-
mides de poboación. 

 CSB3.2.1.Define 
poboación dun 
territorio e identi-
fica os principais 
factores que inci-
den nesta e defí-
neos  

correctamente. 

 Recoñecer os 
principais con-
ceptos demo-
gráficos: po-
boación abso-
luta,  

densidade de 
poboación dis-
tribución espa-
cial, crecemen-
to natural e 
crecemento 
real da poboa-
ción e saber 
representar os 
datos demo-
gráficos: as 
pirámides de 
poboación. 

 CSC  
 CCL 

 CSB3 2.2 Inter-
preta unha pirá-
mide de poboa-
ción e outros grá-
ficos usados no 
estudo da poboa-
ción. 

 CMCCT  
 CSC  
 CAA 

 B3.3.Distin-
guir as princi-
pais caracte-
rísticas espa-
ñola e euro-
pea, explican-

 d  
 g  
 o  
 h  

 B3.6 Poboación de 
Europa: distribución e 
evolución.  

 CSB3.3.1.Des-
cribe as principais 
características da 
poboación espa-
ñola e europea. 

 Describe as 
principais ca-
racterísticas da 
poboación es-
pañola e euro-
pea e os facto-

 CSC  
 CCL 

32



pea, explican-
do a súa evo-
lución e a súa 
distribución 
demográfica e 
representán-
doa grafica-
mente.  

 CSB3.3.2.Expli-
ca o proceso da 
evolución da po-
boación en Espa-
ña e Europa e 
describe a inci-
dencia que tive-
ron nesta, facto-
res como a espe-
ranza de vida ou 
a natalidade. 

pañola e euro-
pea e os facto-
res que condi-
cionan a distri-
bución da  
poboación es-
pañola e euro-
pea.  

 CSC  
 CCL  
 CAA 

 CSB3.3.3.Des-
cribe os factores 
que condicionan 
a distribución da  
poboación espa-
ñola e europea. 

 CSC  
 CCL 

 CSB3.3.4.Des-
cribe a densidade 
de poboación de 
España compa-
rándoa mediante 
gráficos coa me-
dia da Unión Eu-
ropea. 

 CSC § 
 CMCCT 

 B3.4.Describir 
os movemen-
tos migratorios 
da  
poboación 
galega e de 
España expli-
cando o éxodo 
rural, a  

emigración a 
Europa, e a 
chegada de 
emigrantes ao 
noso país e 
identificar os 
problemas 
actuais da 
poboación. 

 a  
 d  
 o 

 h 

 B3.7.Os movemen-
tos migratorios: éxo-
do rural, a emigración 
a Europa, a chegada  
de emigrantes ao 
noso país, problemas 
actuais da poboación. 
Estudo dos move-
mentos  

migratorios da fami-
lia. 

 CSB3.4.1.Expli-
ca o éxodo rural, 
a emigración a 
Europa, e a che-
gada de emigran-
tes ao noso país. 

 Describe os 
movementos 
migratorios da 
poboación ga-
lega e de Es-
paña explican-
do o éxodo 
rural, a emi-
gración a  
Europa, e a 
chegada de 
emigrantes ao 
noso país e 
identifica os 
problemas 
actuais da po-
boación: su-
perpoboación,  
envellecemen-
to, inmigración 
etc.

 CSC  
 CCEC  
 CCL 

 CSB3.4.2.Identi-
fica e describe os  
principais pro-
blemas actuais 
da  
poboación: su-
perpoboación, 
envellecemento, 
inmigración etc. 

 CSC  

 CCEC 
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 B3.5.Identifi-
car as activi-
dades que 
pertencen a 
cada un dos 
sectores eco-
nómicos, des-
cribir as carac-
terísticas des-
tes recoñe-
cendo as prin-
cipais activi-
dades econó-
micas de Es-
paña e Euro-
pa. 

 h  
 o 

 B3.8.As actividades 
económicas e os 
sectores produtivos 
de España e Europa.  
 B3.9.A produción de 
bens e servizos. 

 CSB3.5.1.Identi-
fica os tres secto-
res de activida-
des económicas 
e clasifica distin-
tas actividades no 
grupo ao que 
pertencen. 

 Identifica os 
tres sectores 
de actividades 
económicas e 
clasifica distin-
tas actividades 
no grupo ao 
que pertencen. 

 CSC  
 CMTC 

 CSB3.5.2.Expli-
ca as actividades 
relevantes dos 
sectores primario, 
secundario e ter-
ciario en España 
e Europa e as 
súas localiza-
cións nos territo-
rios correspon-
dentes 

 CSC  
 CCL 

 B3.6.Describir 
o funciona-
mento da pu-
blicidade e as 
súas técnicas 
distinguindo 
publicidade 
educativa e 
publicidade  
consumista. 

 b 
 h 

 B3.10.O consumo e 
a publicidade. Deba-
tes sobre a influencia 
da publicidade nas 
nosas prácticas dia-
rias. 

 CSB3 6.1.Valora 
con espírito críti-
co a función da 
publicidade e 
recoñece e expli-
ca as técnicas 
publicitarias máis 
habituais, anali-
zando exemplos 
concretos. 

 Diferencia os 
conceptos de 
consumo e 
publicidade e 
distingue  a 
publicidade 
educativa da 
consumista.

 CSIEE  
 CAA  
 CSC 

 B3.7.Tomar 
conciencia do 
valor do diñei-
ro e dos seus 
usos mediante 
un consumo 
responsable e 
o sentido do 
aforro. 

 g  
 h  
 b 

 B3.11.Educación 
financeira. O diñeiro. 
O aforro. Elaboración 
dun  
presuposto persoal. 

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

 Toma concien-
cia do valor do  
diñeiro e dos 
seus usos me-
diante  
un consumo 
responsable e 
o sentido do 
aforro.

 CSIEE  
 CAA  
 CMCCT  
 CSC 

 CSB3 7.2.Plani-
fica os seus afo-
rros  

para gastos futu-
ros elaborando 
un pequeno pre-
suposto persoal. 

 CSIEE  

 CAA  
 CMCCT  
 CSC 
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Bloque 4.  (AS PEGADAS DO TEMPO) 

 CSB3.7.3.Inves-
tiga sobre dife-
rentes estratexias 
de compra, com-
parando prezos e 
recompilando 
información. 

 CSIEE  
 CAA  
 CMCCT  
 CSC 

 B3.8.Com-
pren-der os 
beneficios que 
ofrece o espí-
rito empren-
dedor. 

 b  
 h 

 B3.12.Empregabili-
dade e espírito em-
prendedor. 

 CSB3 
8.1.Desenvolve a 
creatividade e 
valora a capaci-
dade emprende-
dora dos mem-
bros dunha so-
ciedade. 

 Desenvolve a 
creatividade e 
valora a capa-
cidade em-
prendedora 
dos membros 
dunha socie-
dade. 

 CSIEE  
 CAA  
 CSC 

 B3.9.Explica 
as caracterís-
ticas esenciais 
dunha empre-
sa, especifi-
cando as dife-
rentes activi-
dades e for-
mas de orga-
nización que 
poden desen-
volver distin-
guindo entre 
os diferentes 
tipos de em-
presas. 

 h  B3.13.A empresa. 
Actividade e funcións. 

 CSB3.9.1.Identi-
fica diferentes 
tipos de empresa 
segundo o seu 
tamaño e o sector 
económico ao 
que pertencen ás 
actividades que 
desenvolven. 

 Define termos 
sinxelos rela-
cionados co 
mundo da em-
presa e a eco-
nomía, ilus-
trando as defi-
nicións con 
exemplos. 

 CSC  
 CMCCT 

 CSB3.9.2.Des-
cribe diversas 
formas de organi-
zación empresa-
rial. 

 CCL  
 CSC 

 CSB3.9.3.Define 
termos sinxelos 
relacionados co 
mundo da em-
presa e a econo-
mía, ilustrando as 
definicións con 
exemplos. 

 CCL  
 CSC 
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Criterios de 
avaliación

Obxecti-
vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave

 B4.1.Explicar 
as característi-
cas de cada 
tempo histórico 
e certos acon-
tecementos 
que determina-
ron cambios 
fundamentais 
no rumbo da  
historia. 

 g  
 h  
 i  
 o  
 b 

 B4.1.As idades 
da historia: du-
ración e data-
ción dos feitos 
históricos signi-
ficativos que as 
acoutan.  
 B4.2.As fontes 
históricas  
e a súa clasifi-
cación. Realiza-
ción dun traballo 
expositivo se-
leccionando e 
clasificando 
distintas fontes 
(artísticas, lite-
rarias, gráficas, 
estatísticas, 
cartográficas, 
orais, etc.) 

 CSB4.1.1.Define 
o concepto de 
prehistoria, identi-
fica a idea de ida-
de da historia e 
data as idades da 
historia, asociadas 
aos feitos que  
marcan os inicios 
e finais nomeando 
algunhas fontes da 
historia represen-
tativas de cada 
unha delas. 

 Explica as idades 
da historia e as 
características de 
cada tempo histó-
rico. 
 Recoñece as 
diversas fontes 
históricas (artísti-
cas, literarias, 
gráficas, estatísti-
cas, cartográfi-
cas, orais, etc.) 

 CSC  
 CAA  
 CCEC  
 CCL  
 CMCCT 

 B4.2.Utiliza as 
nocións bási-
cas de suce-
sión, duración 
e simultaneida-
de para orde-
nar temporal-
mente algúns 
feitos históricos 
e outros feitos 
relevantes. 

 g  
 h  
 i 

 B4.3.O tempo 
histórico e a súa 
medida.  
 B4.4.Técnicas 
para localizar no 
tempo e no es-
pazo feitos do 
pasado: os ma-
pas históricos e 
as liñas do tem-
po. Realización 
dunha liña do 
tempo que reco-
lla os aconte-
cementos histó-
ricos máis rele-
vantes que 
marcan as ida-
des da historia. 

 CSB4.2.1.Usa 
diferentes técnicas 
para localizar no 
tempo e no espa-
zo feitos do pasa-
do, percibindo a 
duración, a simul-
taneidade e as 
relacións entre os 
acontecementos. 

 Usa diferentes 
técnicas para 
localizar no tem-
po e no espazo 
feitos do pasado, 
percibindo a du-
ración, a simulta-
neidade e as re-
lacións entre os 
acontecementos. 

 CSC  
 CMCCT  
 CAA  
 CCEC 
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 B4.3.Identifi-
car, localizar no 
tempo e no 
espazo e com-
prender os  
procesos e 
acontecemen-
tos históricos, 
políticos, so-
ciais e cultu-
rais, máis rele-
vantes da his-
toria de España 
para adquirir 
unha perspec-
tiva global da 
súa evolución. 

 b  
 d  
 o  
 h  
§ d  
§ o  
§ h  

 B4.5.As trans-
formacións eco-
nómicas, políti-
cas, sociais e 
culturais do 
século XIX.  
B4.6.España na 
Idade  
Contemporánea 
I: o século XIX.  
B4.7.As trans-
formacións eco-
nómicas, políti-
cas, sociais e 
culturais do 
século XX.  
 B4.8.España 
na Idade Con-
temporánea II: o 
século XX. Mu-
lleres e homes 
relevantes na 
historia de Es-
paña e Galicia.  
B4.9.España na 
Unión Europea.  
 B4.10.O Mundo 
Actual. Realiza-
ción de arquivos 
sobre temas de 
actualidade 

 CSB4.3.1.Sitúa 
nunha liña do 
tempo as etapas 
históricas máis 
importantes das 
distintas idades da 
historia en Espa-
ña. 

 Explica os princi-
pais acontece-
mentos que se 
produciron duran-
te o s. XIX e XX e 
que determinan a 
nosa historia con-
temporánea.  
 Describe en orde 
cronolóxica os 
principais move-
mentos artísticos 
e culturais das 
distintas etapas 
da  
historia de Espa-
ña citando os 
seus representan-
tes máis significa-
tivos. 

 CMCCT 
 CSC  
 CCEC 

 CSB4.3.2.Identifi-
ca e localiza no 
tempo e no espa-
zo os feitos fun-
damentais da his-
toria de España  
describindo as 
principais caracte-
rísticas de cada 
unha delas.

 CMCCT  
 CSC  
 CCEC 

 CSB4.3.3.Explica 
aspectos relacio-
nados coa forma 
de vida e organi-
zación social de 
España das distin-
tas épocas históri-
cas estudadas. 
 CSB4.3.4.Descri-
be en orde crono-
lóxica os principais  
movementos artís-
ticos e culturais 
das distintas eta-

 CSC  
 CCEC  
 CAA  
 CCEC  
 CMCCT  
 CSC
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ticos e culturais 
das distintas eta-
pas da historia de 
España citando os 
seus representan-
tes máis significa-
tivos  
 CSB4.3.5.Explica 
os principais acon-
tecementos que se 
produciron durante 
o s. XIX e XX e 
que  

determinan a nosa 
historia contempo-
ránea.

 CSC  
 CCEC  
§ CAA 

 CSB4.3.6.Descri-
be as característi-
cas da sociedade 
española actual, e 
valora o seu ca-
rácter democrático 
e plural, así como 
a pertenza á Unión 
Europea. 

 CSC  
 CCEC  
 CAA 

 B4.4.Desen-
vol-ver a curio-
sidade por co-
ñecer as for-
mas da vida 
humana no 
pasado, valo-
rando a impor-
tancia que te-
ñen os restos 
para o coñe-
cemento e es-
tudo da historia 
e como patri-
monio cultural 
que hai que  
coidar e legar. 

 d  
 o  
 h  
 d  
 o  
 h 

 B4.11.Noso 
patrimonio his-
tórico e cultural.  
 B4.12.Patrimo-
nio da Humani-
dade. Elabora-
ción dunha guía 
sobre os sitios e 
lugares Patri-
monio da Hu-
manidade. 

 CSB4.4.1.Identifi-
ca, valora e res-
pecta o patrimonio 
natural, histórico, 
cultural e artístico 
e asume as res-
ponsabilidades 
que supón a súa 
conservación e 
mellora. 

 Identifica, valora 
e respecta o pa-
trimonio natural, 
histórico, cultural 
e artístico e asu-
me as responsa-
bilidades que 
supón a súa con-
servación e me-
llora. 

 CSC  
 CCEC  
 CAA 

 CSB4.4.2.Res-
pecta os restos 
históricos e os 
valora como un 
patrimonio que 
debemos legar e 
recoñece o valor 
que o patrimonio 
arqueolóxico mo-
numental nos 
achega para o 
coñecemento do 
pasado. 

 CSC  
 CCEC  
 CAA 
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§ B4.5.Valorar 
a importancia 
dos museos, 
sitios e monu-
mentos históri-
cos como es-
pazos onde se 
ensina e 
aprende, amo-
sando unha  
actitude de 
respecto á súa 
contorna e á  

súa cultura, 
apreciando a 
herdanza cultu-
ral. 

§ B4.13.Mu-
seos, sitios e 
monumentos 
históricos como 
espazos de 
aprendizaxe e 
gozo.  

§ CSB4.5.1.Res-
pecta e asume o 
comportamento 
que debe cumprir-
se cando visita un 
museo ou un edifi-
cio antigo. 

§ Valora a impor-
tancia dos mu-
seos, sitios e mo-
numentos históri-
cos como espa-
zos onde se ensi-
na e aprende, 
amosando unha 
actitude de res-
pecto á súa con-
torna e á súa 
cultura, aprecian-
do a herdanza 
cultural. 

§ CSC  
§ CCEC  
§ CAA 

 CSB4.5.2.Aprecia 
a herdanza cultu-
ral a escala local, 
nacional e euro-
pea como a rique-
za compartida que 
hai que coñecer, 
preservar e coidar. 

 CSC  
 CCEC  
 CAA 
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LINGUA CASTELÁ6º Curso 
Bloque 1.  (COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR) 

Criterios ava-
liación

Ob-
xec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Compe-
ten-cias 

clave

! B1.1. Participar 
en  

situacións de comu-
nicación, dirixidas ou 
espontáneas, res-
pectando as normas 
da comunicación: 
quenda de palabra, 
organizar o discurso, 
escoitar e incorporar 
as intervencións dos 
e das demais. 

! a  

! c  

! e 

! B1.1. 
Estrate-
xias e 
normas  

para o inter-
cambio co-
municativo: 
participación; 
exposición 
clara; organi-
zación do 
discurso; 
escoita; res-
pecto á 
quenda de 
palabra; pa-
pel de persoa 
moderadora; 
entoación 
adecuada; 
respecto po-
los sentimen-
tos, experien-
cias, ideas, 
opinións e 
coñecemen-
tos dos e das 
demais. 

! LCB1.1.1. Em-
prega a  

lingua oral e axusta 
os rexistros lingüísti-
cos segundo o grao 
de formalidade e a 
finalidade (académi-
ca, social e lúdica). 

Utiliza estratexias 
e normas  

para o intercam-
bio comunicativo, 
participa, expón e 
organiza de ma-
neira clara o dis-
curso, respeta a 
quenda de pala-
bra e o papel da 
persoa moderado-
ra, entona de ma-
neira adecuada e 
mostra respeto 
polos sentimen-
tos, experiencias, 
ideas, opinións e 
coñecementos 
dos e das demais. 

!  CCL  

! CAA  

! CSC 

! LCB1.1.2. 
Transmite as 
ideas  

con claridade cohe-
rencia e corrección

! CCL  

! CAA 

! LCB1.1.3. Escoi-
ta atentamente  

as intervencións dos 
compañeiros e segue 
as estratexias e nor-
mas para o intercam-
bio comunicativo 
mostrando respecto e 
consideración polas 
ideas, sentimentos e 
emocións dos e das 
demais. 

• CCL  
• CAA  
• CSC 

! LCB1.1.4. Aplica 
as  

normas sociocomuni-
cativas: escoita aten-
ta, espera de quen-
das participación 
respectuosa, ade-
cuación á interven-
ción da persoa inter-
locutora, papel de 
persoa moderadora e 
certas normas de 
cortesía. 

! CCL  

! CAA  

! CSC 



• B1.2. Integrar e 
recoñecer a  

información verbal e 
non verbal dos dis-
cursos orais. 

• e • B1.2. 
Com-
prensión 
e  

expresión de 
mensaxes 
verbais e non 
verbais. 

• LCB1.2.1. Em-
prega  

conscientemente 
recursos lingüísticos 
e non lingüísticos 
para comunicarse 
nas interaccións orais 

Comprende e 
expresa 

mensaxes verbais 
e non verbais. 

• CCL 

• B1.3. Expresar-
se de form oral  

para satisfacer ne-
cesidades de comu-
nicación en diferen-
tes situacións con 
vocabulario preciso 
e estrutura coheren-
te. 

• a  
• b  
• e 

• B1.3. 
Partici-
pación 
en  

situacións de 
comunica-
ción, espon-
táneas e diri-
xidas, utili-
zando un 
discurso or-
denado e 
coherente. 

• LCB1.3.1. Ex-
présase cunha  

pronunciación e unha 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entoación e volume. 

Exprésase cunha  
pronunciación e 
unha dicción co-
rrectas: articula-
ción, ritmo, entoa-
ción e volumen.

• CCL 

• LCB1.3.2. Ex-
presa as súas  

ideas comprensible-
mente, substituíndo 
elementos básicos do 
modelo dado. 

• CCL 

• LCB1.3.3. Parti-
cipa activamente 
en  

diversas situacións 
de comunicación:  
- Debates e diálogos.  
- Exposicións orais 
con e sen axuda das 
tecnoloxías da infor-
mación e comunica-
ción. 

• CCL 
• CD  
• CAA  
• CSC  
• CSIEE 

• LCB1.3.4. Parti-
cipa  

activamente e de 
forma construtiva nas 
tarefas de aula, 
cooperando en situa-
ción de aprendizaxe 
compartida. 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
•  CSIEE 

• B1.4. Analizar e 
valorar con  
sentido crítico 
as mensaxes 
orais.  

 

• e • B.1.4. 
Valora-
ción críti-
ca de  

mensaxes 
verbais e non 
verbais.  

• LCB1.4.1. Amosa 
unha actitude  

de escoita atenta. 

Comprende a  
información xeral 
en textos orais de 
uso habitual, do 
ámbito escolar e 
social

• CCL 

• LCB1.4.2. Com-
prende ainfor-
mación 

xeral en textos orais 
de uso habitual, do 
ámbito escolar e so-
cial. 

• CCL  
• CAA 
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• LCB1.4.3. Inter-
preta o sentido  

dos elementos bási-
cos do texto necesa-
rios para a compren-
sión global (léxico, 
locucións). 

• CCL 
• CAA 

• B1.5. Facer hi-
póteses sobre o 
significado de 
palabras a  

partir do seu 
contexto de uso 

• e • B1.5. 
Valora-
ción dos 
contidos  

transmitidos 
polo texto. 
Dedución  

das palabras 
polo contexto. 
Ampliación 
do vocabula-
rio. Creación 
de redes se-
mánticas 
sinxelas. 

• LCB1.5.1. Utiliza 
o vocabulario  

axeitado á súa idade 
nas expresións  

axeitadas para as 
diferentes funcións 
da linguaxe. 

Utiliza o vocabula-
rio  
correspondente á 
súa idade nas  

expresións axei-
tadas para as 
diferentes fun-
cións da linguaxe.  
Identifica palabras 
homófonas,  
homónimas, pa-
rónimas, polisé-
micas.

• CCL 

• LCB1.5.2. Dife-
renza polo  

contexto o significado 
de correspondencias 
fonema-grafía idénti-
cas (palabras homó-
fonas, homónimas, 
parónimas, polisémi-
cas). 

• CCL 

• B1.6. Compren-
der o sentido  

global dos textos 
orais, recoñecendo 
as ideas principais e 
secundarias e identi-
ficar ideas ou valores 
non explícitos. 

• e • B1.6. 
Com-
prensión 
de textos  

orais segun-
do a súa tipo-
loxía.Ideas 
principais e 
secundarias. 
Ampliación 
do vocabula-
rio. Redes 
semánticas. 

• LCB1.6.1. Identi-
fica o tema do  

texto. 

Identifica o tema 
do  
texto e diferencia 
as ideas  
principais e se-
cundarias. 

• CCL 

• LCB1.6.2. Identi-
fica as ideas  

principais dun texto. 

• CCL  
• CAA 

• LCB1.6.3. Re-
sume un texto  

distinguindo ideas 
principais e secunda-
rias. 

• CCL  
• CCA 
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• B1.7. Memorizar 
e reproducir  

textos axeitados aos 
seus gustos e inter-
eses, utilizando con 
corrección e creativi-
dade as distintas 
estratexias de co-
municación oral. 

• b  
• e 

• B1.7. 
Audición 
e repro-
dución  

de textos 
adecuados 
ao nivel que 
estimulen o 
seu interese.  
• B1.8. 

Dramati-
zacións 
de  

textos litera-
rios adapta-
dos á idade  
e de produ-
cións propias. 

• LCB1.7.1. Re-
produce de  

memoria breves tex-
tos literarios ou non 
literarios axeitados 
aos seus gustos e 
intereses, utilizando 
con corrección e 
creatividade as distin-
tas estratexias de  
comunicación oral. 

Memoriza, repro-
duce e  
dramatiza breves 
textos literarios ou 
non literarios axei-
tados aos seus 
gustos e inter-
eses, utilizando 
con corrección e 
creatividade as 
distintas estrate-
xias de  
comunicación 
oral. 

• CCL  
• CAA  
• CCEC 

• B1.8. Compren-
der textos  

orais segundo a súa 
tipoloxía: atendendo 
á forma da mensaxe 
(descritivos, narrati-
vos, dialogados, 
expositivos e argu-
mentativos) e a súa 
intención  

comunicativa (infor-
mativos, literarios, 
prescritivos e per-
suasivos). 

• a  
• e 

• B1.8. 
Identifi-
cación 
da  

finalidade 
comunicativa 
de textos de 
diferentes 
tipoloxías: 
atendendo á 
forma da 
mensaxe 
(descritivos, 
narrativos, 
dialogados, 
expositivos e 
argumentati-
vos) e a súa 
intención  

comunicativa 
(informativos, 
literarios, 
prescritivos e 
persuasivos) 
Ideas princi-
pais e secun-
darias. Am-
pliación do 
vocabulario. 
Redes se-
mánticas. 

• LCB1.8.1. Sigue 
instrucións  

dadas para levar a 
cabo actividades di-
versas. 

Comprende textos 
orais  

segundo a súa 
tipoloxía: aten-
dendo á forma da 
mensaxe (descri-
tivos, narrativos, 
dialogados, expo-
sitivos e argumen-
tativos) e a súa  

intención comuni-
cativa (informati-
vos, literarios, 
prescritivos e per-
suasivos). 

• CCL  
• CAA 

• LCB1.8.2. Res-
ponde 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 

• LCB1.8.3. Utiliza 
a información  

recollida para levar a 
cabo diversas activi-
dades en situacións 
de aprendizaxe indi-
vidual ou colectiva. 

• CCL  
• CD  
• CAA  
• CSC  
• CSIEE 
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• B1.9. Producir 
textos orais  

breves e sinxelos 
dos xéneros máis 
habituais imitando 
modelos.  

• b  
• e  

• B1.9. 
Expre-
sión e 
produ-
ción  

de textos 
orais segun-
do a súa tipo-
loxía: narrati-
vos, descriti-
vos argumen-
tativos, expo-
sitivos, instru-
tivos, infor-
mativos e 
persuasivos.  

• LCB1.9.1. Re-
produce  

comprensiblemente 
textos orais breves e 
sinxelos imitando 
modelos e axustán-
dose á forma da 
mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialoga-
dos, expositivos e 
argumentativos) e a 
súa intención comu-
nicativa (informativos, 
literarios, prescritivos 
e persuasivos). 

Produce textos 
orais  
breves e sinxelos 
dos xéneros máis 
habituais imitando 
modelos 

• CCL 

• LCB1.9.2. Re-
corda algunhas  

ideas básicas des-
pois de escoitar un 
texto e exprésaas 
oralmente en respos-
ta a preguntas direc-
tas

• CCL 
• CCA

• LCB1.9.3. Orga-
niza e planifica  

o discurso axeitándo-
se á situación de 
comunicación e aos 
diferentes modos 
discursivos (narrar, 
describir, informarse 
e dialogar) empre-
gando os recursos 
lingüísticos pertinen-
tes.

• CCL  
• CAA 
• CSIEE 

• B1.10. Utilizar 
de xeito  

efectivo a linguaxe 
oral: escoitar activa-
mente, recoller da-
tos, preguntar e re-
preguntar, participar 
nas enquisas e en-
trevistas e expresar 
oralmente con clari-
dade o propio xuízo 
persoal, de acordo 
coa súa idade. 

• a  
• b  
• e 

• B1.10 
Estrate-
xias para 
utilizar  

a linguaxe 
oral como 
instrumento 
de comunica-
ción e apren-
dizaxe: escoi-
tar, recoller 
datos, pre-
guntar. Parti-
cipación en 
enquisas e 
entrevistas. 
Comentario 
oral e xuízo 
persoal. 

• LCB1.10.1. Em-
prega de  

xeito efectivo a lin-
guaxe oral para co-
municarse e apren-
der: escoita activa, 
recollida de datos, 
pregunta e repregun-
ta, participación en 
enquisas e entrevis-
tas, emisión de xuízo 
persoal. 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CSIEE 
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Bloque 2.  (COMUNICACIÓN ESCRITA. LER) 

• B1.11. Valorar 
os medios de  

comunicación social 
como instrumento de 
aprendizaxe e de 
acceso a informa-
cións e experiencias  
doutras persoas. 

• b  
• d 
• e 

• B1.11. 
Estrate-
xias para 
utilizar  

a linguaxe 
oral como 
instrumento 
de comunica-
ción e apren-
dizaxe: escoi-
tar, recoller 
datos, pre-
guntar. Parti-
cipación en 
enquisas e 
entrevistas. 
Comentario 
oral e xuízo 
persoal. 

• LCB1.11.1. Re-
sume  

entrevistas, noticias e 
debates infantís… 
procedentes da radio, 
televisión e da inter-
net. 

Utiliza a linguaxe 
oral como  
instrumento de 
comunicación e 
aprendizaxe: es-
coitar, recoller 
datos, preguntar. 
Participa en en-
quisas e entrevis-
tas. Fai  un co-
mentario oral e 
emite un xuízo 
persoal.  

• CCL  
• CD  
• CAA  
• CSC 

• LCB1.11.2. 
Transforma en  

noticias feitos cotiáns 
próximos á súa reali-
dade, axustándose á 
estrutura e linguaxe 
propios do xénero e 
imitando modelos. 

• CCL  
• CSC 

• LCB1.11.3. Rea-
liza entrevistas  

e reportaxes sobre 
temas do seu inter-
ese, seguindo mode-
los. 

• CCL  
• CAA  
• CSIEE 

• LCB1.11.4. Pre-
para, seguindo  

modelos, reportaxes 
sobre temas de seu 
interese.

• CCL  
• CAA  
• CSIEE 

Criterios 
avaliación

Ob-
xec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Compe-
ten-cias 

clave

• B2.1. Ler en 
voz alta  

diferentes tex-
tos, con fluidez e 
entoación ade-
cuada. 

• e • B2.1. Conso-
lidación do  

sistema de lecto-
escritura.  
• B2.2. Lectura 

en voz alta 
de  

distintos tipos de 
texto. 

• LCB2.1.1. Le en 
voz alta, con  

precisión, diferentes 
tipos de textos apro-
piados á súa idade 
con velocidade, flui-
dez e entoación ade-
cuada. 

Le en voz alta, 
con  
precisión, dife-
rentes tipos de 
textos apropia-
dos á súa idade 
con velocidade, 
fluidez e entoa-
ción adecuada. 

• CCL 
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texto. 

• LCB2.1.2. Des-
codifica con  

precisión e rapidez 
todo tipo de palabras. 

ción adecuada. 

• CCL 

• B2.2. Com-
prender 
distintos  

tipos de textos 
adaptados á 
idade e utilizan-
do a lectura 
como medio 
para ampliar o 
vocabulario e 
fixar a ortografía 
correcta. 

• e • B2.3. Com-
prensión de 
textos,  

en voz alta e en 
silencio, segundo 
o seu tipoloxía.  
• B2.4. Audi-

ción de dife-
rentes  

tipos de textos. 

• LCB2.2.1. En-
tende a mensaxe  

de xeito global e iden-
tifica as ideas princi-
pais e as secundarias 
dos textos de diferen-
te tipoloxía, do ámbito 
escolar e social, a 
partir da lectura dun 
texto en voz alta. 

Comprende dis-
tintos tipos  
de textos adap-
tados á idade e 
utiliza a lectura 
como medio 
para ampliar o 
vocabulario e 
fixar a ortografía 
correcta. 

• CCL  
• CAA 

• LCB2.2.2. Com-
prende, con  

certo grado de deta-
lle, diferentes tipos de 
textos atendendo á 
forma da mensaxe 
(descritivos, narrati-
vos, dialogados, ex-
positivos e argumen-
tativos) e a súa inten-
ción comunicativa 
(informativos, litera-
rios, prescritivos e 
persuasivos). 

• CCL  
• CAA 

• B2.3. Ler en 
silencio  

diferentes textos 
valorando o pro-
greso na veloci-
dade e a com-
prensión. 

• e • B2.5. Lectu-
ra, en silen-
cio, e  

comprensión de 
distintos tipos de  
texto 

• LCB2.3.1. Le en 
silencio coa  

velocidade adecuada 
textos de  
diferente complexida-
de 

Realiza lecturas 
en  
silencio resu-
mindo con brevi-
dade os textos 
lidos. 

• CCL 

• LCB2.3.2. Reali-
za lecturas en  

silencio resumindo 
con brevidade os 
textos lidos. 

• CCL 

• B2.4. Re-
sumir un 
texto lido  

reflectindo a 
estrutura e des-
tacando as 
ideas principais 
e secundarias 
nos distintos 

• e  • B2.6. Subli-
ñado,  

esquematización 
e resumo da in-
formación rele-
vante dun texto. 

• LCB2.4.1. Capta 
o propósito  

de diferentes tipoloxía 
textuais. Identifica as 
partes da súa estrutu-
ra organizativa, anali-
za a súa progresión 
temática. 

Elabora resumos 

• CCL  
• CAA 
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nos distintos 
tipos de textos 

• LCB2.4.2. Elabo-
ra resumos de  

textos lidos e identifi-
ca os elementos ca-
racterísticos dos dife-
rentes tipos de texto. 

Elabora resumos 
de  
textos lidos e 
identifica os 
elementos carac-
terísticos dos 
diferentes tipos 
de texto. 

• CCL  
• CAA 

• LCB2.4.3. Reco-
ñece algúns  

mecanismos de 
cohesión en diferen-
tes tipos de texto. 

• CCL 

• LCB2.4.4. Elabo-
ra esquemas a 
partir de textos 
expositivos. 

• CCL 

• B2.5. Utili-
zar estrate-
xias para  

a  
comprensión de 
textos de diver-
sa índole.  

• e  • B2.7. Com-
prensión de 
textos 

segundo a súa 
tipoloxía.  

• LCB2.5.1. Inter-
preta o valor do 
título e as ilustra-
cións. 

Comprende a 
información con-
tida nos gráficos, 
establecendo 
relacións coa 
información que 
aparece no texto 
relacionada con 
estes. 

• CCL  
• CAA 

• LCB2.5.2. Marca 
as palabras  

clave dun texto que 
axudan á compren-
sión global. 

• CCL 
• CAA 

• LCB2.5.3. Activa  
coñecementos pre-
vios axudándose de-
les para comprender 
un texto. 

• CCL  
• CAA 

• LCB2.5.4. Reali-
za inferencias  

e formula hipóteses 

• CCL 
• CAA 

• LCB2.5.5. Com-
prende a  

información contida 
nos gráficos, estable-
cendo relacións coa 
información que apa-
rece no texto relacio-
nada con estes. 

• CCL  
• CMCT  
• CAA 

• LCB2.5.6. Inter-
preta esquemas  

de chave, números, 
mapas conceptuais 
sinxelos. 

• CCL  
• CAA 
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• B2.6. Ler 
por propia 
iniciativa  

diferentes tipos 
de textos. 

• e • B2.8. Gusto 
pola lectura.  

Hábito lector. 
Lectura de dife-
rentes textos 
como fonte de 
información, de 
deleite e de di-
versión.  
• B2.9. Selec-

ción de libros  
segundo o gusto 
persoal.  
• B2.10. Lectu-

ra dos libros 
establecidos 
no Plan lec-
tor. 

• LCB2.6.1. Ten 
programado un 
tempo semanal 
para ler diferen-
tes textos. Amosa gusto 

pola lectura.  
Hábito lector. 
Lectura de dife-
rentes textos 
como fonte de 
información, de 
deleite e de di-
versión. 

• CCL  
• CAA 
• CSIEE 

• LCB2.6.2. Le 
voluntariamente  

textos propostos polo 
mestre ou mestra. 

• CCL  
• CAA 
• CSIEE 

• B2.7. Utili-
zar textos 
científicos  

en diferentes 
soportes para 
seleccionar e 
recoller informa-
ción, ampliar 
coñecementos e 
aplicalos en 
traballos per-
soais. 

• b  
• e  
• i 

• B2.11. Uso 
da biblioteca 
para  

a procura de in-
formación e utili-
zación da mesma 
como fonte de 
aprendizaxe 

• LCB2.7.1. Con-
sulta diferentes  

fontes bibliográficas e 
textos de soporte 
informático para obter 
datos e información 
para realizar traballos 
individuais ou en gru-
po. 

Consulta diferen-
tes fontes  
bibliográficas e 
textos de soporte 
informático para 
obter datos e 
información para 
realizar traballos 
individuais ou en 
grupo. 

• CCL  
• CD  
• CAA 

• B2.8. Con-
centrarse 
en  

entender e in-
terpretar o signi-
ficado dos textos 
lidos. 

• a 
• b 
• e 

• B2.12. Identi-
ficación e  

valoración crítica 
das mensaxes e 
valores transmiti-
dos polo texto. 

• LCB2.8.1. Dedu-
ce o  

significado de pala-
bras e expresións con 
axuda do contexto. 

Deduce o signifi-
cado de  
palabras e ex-
presións con 
axuda do contex-
to. 

• CCL  
• CAA 

• LCB2.8.2. Com-
prende textos  

xornalísticos e publi-
citarios. Identifica a 
súa intención comu-
nicativa. Diferenza 
entre información, 
opinión e publicidade. 

• CCL  
• CAA  
• CSC 
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• LCB2.8.3. Infire, 
interpreta e  

formula hipótese so-
bre o contido. Sabe 
relacionar os elemen-
tos lingüísticos cos 
non lingüísticos nos 
diferentes tipos de 
textos. 

• CCL  
• CAA  
• CSC 

• LCB2.8.4. Esta-
blece relación  

entre as ilustracións e 
os contidos do texto, 
presenta hipóteses, 
realiza predicións, e 
identifica na lectura o 
tipo de texto e a in-
tención. 

• CCL  
• CMCT  
• CAA 

• LCB2.8.5. Inter-
preta a linguaxe  

figurada, metáforas, 
personificacións, hi-
pérboles e xogos de 
palabras en textos 
publicitarios. 

• CCL  
• CCEC 

• B2.9. Utili-
zar as Tec-
noloxías  

da Información e 
a Comunicación 
de modo eficien-
te e responsable 
para a procura e 
tratamento da 
información. 

• a  
• e 
• i 

• B2.13. Uso 
guiado das  

Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación 
para a localiza-
ción, selección, 
interpretación e  
organización da 
información.  
• B2.14. Identi-

ficación e  
valoración crítica 
das mensaxes e 
valores transmiti-
dos polo texto. 

• LCB2.9.1. Utiliza 
os medios  

informáticos para 
obter información. Interpreta a in-

formación e fai  
un resumo da 
mesma. 

• CCL  
• CD  
• CAA 

• LCB2.9.2. Inter-
preta a  

información e fai un 
resumo da mesma. 

• CCL  
• CAA 

• B2.10. 
Desenvol-
ver o Plan 
lector  

que dea respos-
ta a unha plani-
ficación sistemá-
tica de mellora 
da eficacia lecto-

• e  • B2.15. Gusto 
pola lectura.  

Hábito lector. 
Lectura de dife-
rentes  

textos como fonte 
de información, 
de deleite e de 
diversión.  

• LCB2.10.1. Utili-
za a biblioteca  

para localizar un libro 
determinado con  

seguridade e auto-
nomía, aplicando as 
normas de funciona-
mento da mesma. Selecciona lectu-

ras con criterio 

• CCL  
• CAA  

• CSIEE 
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Bloque 3.  (COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR) 

da eficacia lecto-
ra e fomente o 
gusto pola lectu-
ra. 

diversión.  
• B2.16. Uso 

da biblioteca 
para  

a procura de in-
formación e utili-
zación da mesma 
como fonte de 
aprendizaxe. 
• B2.17. Lectu-

ra dos libros  
establecidos no 
Plan lector. 

• LCB2.10.2. Ex-
pón os  

argumentos de lectu-
ras realizadas dando 
conta dalgunhas refe-
rencias bibliográficas: 
autor ou autora, edi-
torial, xénero ou ilus-
tracións. 

ras con criterio 
persoal e expre-
sa o gusto pola 
lectura de diver-
sos xéneros lite-
rarios como fon-
te de lecer mani-
festando a súa 
opinión sobre os 
textos lidos. 

• CCL  
• CAA  
• CCEC 

• LCB2.10.3. Se-
lecciona  

lecturas con criterio 
persoal e expresa o 
gusto pola lectura de 
diversos xéneros 
literarios como fonte 
de lecer manifestan-
do a súa opinión so-
bre os textos lidos. 

• CCL  
• CAA  
• CSIEE  
• CCEC 

Criterios 
avalia-
ción

Ob-
xec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Compe-
ten-cias 

clave
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• B3.1. 
Producir 
textos 
con  

diferentes 
intencións 
comunicativas 
con coheren-
cia, respec-
tando a súa 
estrutura e 
aplicando as 
regras orto-
gráficas 
coidando a 
caligrafía, 
orde e pre-
sentación. 

• e  • B3.1. Produción de 
textos para  

comunicar coñecemen-
tos, experiencias e ne-
cesidades: atendendo á 
forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos 
e argumentativos) e a 
súa intención comuni-
cativa  
(informativos, literarios, 
prescritivos  

e persuasivos). 
• B3.2. Cohesión do 

texto:  
enlaces, substitucións 
léxicas, mantemento do 
tempo verbal e puntua-
ción.  
• B3.3. Aplicación 

das normas  
ortográficas e signos de 
puntuación (punto e 
coma, guión, dous pun-
tos, raia, signos de en-
toación, parénteses, 
etc). Acentuación. 
• B3.4. Orde e pre-

sentación. 

• LCB3.1.1. 
Escribe, en  

diferentes sopor-
tes, textos pro-
pios do ámbito da 
vida cotiá, do 
ámbito escolar e 
social: diarios, 
cartas, correos 
electrónicos, noti-
cias, textos litera-
rios, folletos in-
formativos e lite-
rarios, narracións, 
textos científicos, 
anuncios publici-
tarios, regula-
mentos, receitas, 
instrucións,  

normas, solicitu-
des, 

Escribe diferentes 
tipos de  
textos adecuando 
a linguaxe ás 
características do 
xénero, aplicando 
as regras ortográ-
ficas coidando a 
caligrafía, orde e 
presentación.

• CCL 
• CD  
• CAA 

• LCB3.1.2. 
Escribe tex-
tos  

usando o rexistro 
adecuado, orga-
nizando as ideas 
con claridade, 
enlazando enun-
ciados en se-
cuencias lineais 
cohesivas e res-
pectando as nor-
mas gramaticais 
e ortográficas. 

• CCL  
• CAA 

• LCB3.1.3. 
Escribe dife-
rentes  

tipos de textos 
adecuando a 
linguaxe ás ca-
racterísticas do 
xénero, seguindo 
modelos, enca-
miñados a 
desenvolver a 
súa capacidade 
creativa na escri-
tura. 

• CCL 
• CCA 
• CSIEE 
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• B3.2. 
Aplicar 
todas as 
fases  

do proceso de 
escritura na 
produción de 
textos escritos 
de distinta 
índole: planifi-
cación, tex-
tualización, 
revisión e 
reescritura, 
utilizando 
esquemas e 
mapas con-
ceptuais, apli-
cando estra-
texias de tra-
tamento da  

información, 
redactando os 
seus textos 
con claridade, 
precisión e 
corrección, 
revisándoos 
para mellora-
los e avalian-
do, coa axuda 
de guías, as 
producións 
propias e 
alleas. 

• 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. 

• LCB3.2.1. 
Resume o 
contido  

de textos propios 
do ámbito da vida 
persoal e do ám-
bito escolar,  
recollendo as 
ideas principais, 
evitando parafra-
sear o texto e 
utilizando unha 
expresión per-
soal. 

Reproduce textos 
ditados con  
corrección e apli-
ca correctamente 
os signos de pun-
tuación, as regras  
de acentuación e 
ortográficas  
propias do nivel 

• CCL 
• CAA 
• CCEC 

• LCB3.2.2. 
Aplica  

correctamente os 
signos de pun-
tuación, as regras 
de acentuación e 
ortográficas pro-
pias do nivel. 

• CCL 
• CAA 

• LCB3.2.3. 
Reproduce 
textos  

ditados con co-
rrección. 

• CCL 

• LCB3.2.4. 
Emprega 
estratexias  

de procura e se-
lección da infor-
mación: tomar 
notas, elaborar 
esquemas, 
guións, borrado-
res e mapas con-
ceptuais. 

• CCL 
• CD  
• CAA  
• CSIEE 

• B3.3. 
Utilizar o 
dicionario  

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

• e • B3.3. Aplicación 
das normas  

ortográficas e signos de 
puntuación (punto e 
coma, guión, dous pun-
tos, raia, signos de en-
toación e 
parénteses).Acentua-
ción. 

• LCB3.3.1. 
Utiliza  

habitualmente o 
dicionario, en 
papel e en liña, 
no proceso de 
escritura. 

Utiliza o diciona-
rio como  
recurso para re-
solver dúbidas 
sobre a lingua, o 
uso ou a ortogra-
fía das palabras.

• CCL  
• CAA 
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• B3.4. 
Elaborar 
proxectos  

individuais ou 
colectivos 
sobre diferen-
tes temas da 
área.  

• a  
• e  

• B3.8. Creación de 
textos  

utilizando a linguaxe 
verbal e non verbal con 
intención informativa: 
carteis publicitarios. 
Anuncios. Cómics  

• LCB3.4.1. 
Elabora grá-
ficas a  

partir de datos 
seleccionados e 
organizados pro-
cedentes de dife-
rentes textos (li-
bros de consulta, 
xornais e revis-
tas). 

• CCL  
• CAA 

• LCB3.4.2. 
Presenta un 
informe  

de forma ordena-
da e clara, utili-
zando soporte 
papel e informáti-
co, sobre proble-
mas ou situacións 
sinxelas, reco-
llendo informa-
ción de diferentes 
fontes (directas, 
libros, Internet), 
seguindo un plan 
de traballo e ex-
presando  

conclusións. 

• CCL  
• CD  
• CAA  
• CSIEE 

• LCB3.4.3. 
Elabora un 
informe  

seguindo un 
guión establecido 
que supoña a 
procura, selec-
ción e organiza-
ción da informa-
ción de textos de 
carácter científi-
co, xeográfico ou 
histórico. 

• CCL  
• CD  
• CAA 
• CSIEE 
• CCEC 
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• B3.5. 
Buscar 
unha 
mellora  

progresiva no 
uso da lingua, 
explorando 
canles que 
desenvolvan 
a sensibilida-
de, a creativi-
dade e a esté-
tica. 

• e • B3.2. Cohesión do 
texto:  

enlaces, substitucións 
léxicas, mantemento do 
tempo verbal, puntua-
ción. 

• LCB3.5.1. 
Pon interese 
e  

esfórzase por 
escribir correcta-
mente de forma 
persoal. 

Busca unha me-
llora  

progresiva no uso 
da lingua,  
esforzándose por 
escribir correcta-
mente de forma 
persoal. 

• CCL  

• CAA 

• B3.6. 
Favore-
cer a 
través da  

linguaxe a 
formación dun 
pensamento 
crítico que 
impida discri-
minacións e 
prexuízos. 

• a  
• e 

• B3.8. Creación de 
textos  

utilizando a linguaxe 
verbal e non verbal con 
intención informativa: 
carteis publicitarios. 
Anuncios. Cómics. 

• LCB3.6.1. 
Expresa, por 
escrito, opi-
nións, refle-
xións e valo-
racións ar-
gumentadas 
e usa, de 
xeito habi-
tual, unha 
linguaxe non 
sexista. 

Expresa, por es-
crito, opinións, 
reflexións e valo-
racións argumen-
tadas e usa, de 
xeito habitual, 
unha linguaxe 
non sexista

• CCL  
• CAA 

• B3.7. 
Levar a 
cabo o 
plan da  

escritura que 
de resposta a 
unha planifi-
cación siste-
mática de 
mellora da 
eficacia escri-
tora e fomen-
te a creativi-
dade.  

• e  • B3.9. Produción de 
textos  

segundo o Plan de es-
critura. 

• LCB3.7.1. 
Planifica e 
redacta  

textos seguindo 
uns pasos: plani-
ficación, redac-
ción, revisión e 
mellora. - Deter-
mina con antela-
ción como será o 
texto, a súa ex-
tensión, o trata-
mento autor/a-
lector/a e a pre-
sentación. - 
Adapta a expre-
sión á intención, 
tendo en conta ao 
interlocutor e o 
asunto de que se 
trata. - Presenta 
os escritos con  

limpeza, clarida-
de, precisión e 
orde os escritos. - 
Reescribe o tex-
to. 

Presenta os es-
critos con  
limpeza, clarida-
de, precisión e 
orde.

• CCL  
• CAA  
• CSIEE 
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Bloque 4.  (COÑECEMENTO DA LINGUA) 

• LCB3.7.2. 
Valora a súa 
propia  

produción escrita, 
así como a pro-
dución escrita 
dos seus compa-
ñeiros. 

• CCL 
• CSC 

• B3.8. 
Utilizar as 
Tecnolo-
xías  

da Informa-
ción e a Co-
municación 
de modo efi-
ciente e res-
ponsable para 
presentar as 
súas produ-
cións. 

• b 
• e  
• i 

• B3.8. Creación de 
textos  

utilizando a linguaxe 
verbal e non verbal con 
intención informativa: 
carteis publicitarios. 
Anuncios. Cómics.  
• B3.9. Produción de 

textos  
segundo o Plan de es-
critura. 

• LCB3.8.1. 
Usa con efi-
cacia  

Internet e as Tec-
noloxías da In-
formación e a 
Comunicación 
para escribir, pre-
sentar os textos e 
buscar informa-
ción, crear táboas 
e gráficas. 

Usa con confian-
za Internet e  
as Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación 
para escribir, pre-
sentar os textos e 
buscar informa-
ción. 

• CCL  
• CD  
• CAA 

Criterios 
avalia-
ción

Ob-
xec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendiza-

xe

Mínimos esixibles Compe-
ten-cias 

clave

• B4.1. 
Aplicar 
os  

coñecemen-
tos básicos 
sobre a es-
trutura da 
lingua, a 
gramática 
(categorías 
gramaticais), 
o vocabulario 
(formación e 
significado 
das palabras 
e campos 
semánticos), 
así coma as 

• e  • B4.1. A pala-
bra.  

• B4.2. Reco-
ñecemento 
das  

distintas clases 
de palabras e 
explicación refle-
xiva do seu uso 
en situacións 
concretas de 
comunicación 
(nome, verbo, 
adxectivo, prepo-
sición, 
adverbio,conxun-
ción, pronomes, 

• LCB4.1.1. 
Identifica 
todas as  

categorías gra-
maticais pola 
súa función na 
lingua: presen-
tar ao nome, 
substituír ao 
nome, expresar 
características 
do nome, ex-
presar accións 
ou estados, 
enlazar ou rela-
cionar palabras 
ou oracións. 

Recoñece as distintas cla-
ses  
de palabras(determinantes, 
nome, verbo, adxectivo, 
preposición,adverbio,con-
xunción, pronomes, artigos, 
interxeccións).  

• CCL 
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así coma as 
regras de 
ortografía 
para favore-
cer unha 
comunica-
ción máis 
eficaz. 

ción, pronomes, 
artigos, interxec-
cións).  

• B4.3. Con-
xugación dos 
verbos  

regulares e irre-
gulares máis  

frecuentes. 

• LCB4.1.2. 
Conxuga e 
usa con  

corrección to-
dos os tempos 
simples e com-
postos nas for-
mas persoais e  
non persoais do 
modo indicativo 
e subxuntivo de 
todos os ver-
bos. 

• CCL 

• LCB4.1.3. 
Diferenza 
familias  

de palabras.

• CCL 

• B4.2. 
Desen-
volver 
as des-
trezas  

e competen-
cias lingüísti-
cas a través 
do uso da 
lingua. 

• e  • B4.4. Voca-
bulario: si-
nónimos e  

antónimos, pala-
bras polisémicas 
e homónimas, 
arcaísmos, es-
tranxeirismos e 
neoloxismos. 
Frases feitas. 
Formación de 
substantivos, 
adxectivos e ver-
bos.  

Recursos deriva-
tivos: prefixos e 
sufixos na forma-
ción de nomes, 
adxectivos e ver-
bos. Siglas e 
abreviaturas.  
• B4.5. Reco-

ñecemento e  
observación re-
flexiva dos cons-
tituíntes oracio-
nais: a oración 
simple, suxeito e 
predicado.  
• B4.6. Reco-

ñecemento e 
uso  

dalgúns conecto-
res textuais (de 
orde, contraste e 
explicación) e 
dos principais 
mecanismos de 
referencia inter-
na, tanto grama-

• LCB4.2.1. 
Identifica e 
usa  

sinónimos e 
antónimos, pa-
labras polisémi-
cas e homóni-
mas, arcaís-
mos, estranxei-
rismos e neolo-
xismos, frases 
feitas, siglas e 
abreviaturas. 

Identifica sinónimos e antó-
nimos, palabras polisémicas 
e homónimas, arcaísmos, 
estranxeirismos e neoloxis-
mos, frases feitas, siglas e 
abreviaturas, palabras  

compostas, prefixos e sufi-
xos e crea palabras deriva-
das. Recoñece a oración 
simple, diferencia suxeito e 
predicado. 

• CCL 

• LCB4.2.2. 
Recoñece 
palabras  

compostas, 
prefixos e sufi-
xos e crea pa-
labras deriva-
das. 

• CCL 

• LCB4.2.3. 
Identifica e 
clasifica  

os diferentes 
tipos de pala-
bras nun texto. 

• CCL 

• LCB4.2.4. 
Recoñece 
e usa os  

conectores bá-
sicos entre ora-
cións: causa, 
consecuencia, 
finalidade... 

• CCL 
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referencia inter-
na, tanto grama-
ticais (substitu-
cións pronomi-
nais) coma léxi-
cos (elipses e 
substitucións 
mediante sinóni-
mos e hiperóni-
mos). 

• LCB4.2.5. 
Identifica 
as  

como unidades 
de significado 
completo. Re-
coñece a ora-
ción simple, 
diferencia suxei-
to e predicado. 

• CCL 

• B4.3. 
Sistema-
tizar a  

adquisición 
de vocabula-
rio a través 
dos textos. 

• e  • B4.7. Uso 
eficaz do 
dicionario  

para ampliación 
de vocabulario e  
como consulta 
ortográfica e 
gramatical. 

• LCB4.3.1. 
Recoñece 
a  

estrutura do 
dicionario e 
tipos de  
dicionario, en 
diferentes so-
portes e úsaos 
para buscar o 
significado de 
calquera pala-
bra (derivadas e 
sinónimas).

Selecciona a acepción co-
rrecta  
segundo o contexto de entre 
as  
varias que lle ofrece o dicio-
nario.  

• CCL 
• CAA 

• LCB4.3.2. 
Selecciona 
a  

acepción co-
rrecta segundo 
o contexto de 
entre as varias 
que lle ofrece o 
dicionario. 

• CCL 
• CAA 

• LCB4.3.3. 
Recoñece 
e usa  

correctamente 
as normas orto-
gráficas nas 
súas producións 
escritas. 

• CCL 
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• B4.4. 
Desen-
volver 
estrate-
xias  

para mellorar 
a compren-
sión oral e 
escrita a 
través do 
coñecemen-
to  

da lingua.  

• e  • B4.2. Reco-
ñecemento 
das  

distintas clases 
de palabras e 
explicación refle-
xiva do seu uso 
en  

situacións con-
cretas de comu-
nicación (nome, 
verbo, adxectivo, 
preposición, ad-
verbio,conxun-
ción, pronomes, 
artigos, interxec-
cións).  
• B4.8. Orto-

grafía: utili-
zación  

das regras bási-
cas de ortografía. 
Regras de acen-
tuación.  
• B4.9. Clases 

de nomes:  
comúns, propios, 
individuais, colec-
tivos, concretos e 
abstractos.  
• B4.10. Utili-

zación ade-
cuada  

dos signos de 
puntuación.  
• B4.11. As 

relacións  
gramaticais. Re-
coñecemento e 
explicación refle-
xiva das rela-
cións que se es-
tablecen entre o 
substantivo e o 
resto dos com-
poñentes do gru-

• LCB4.4.1. 
Sinala as  

características 
que definen ás 
diferentes cla-
ses de palabras 
e nomes: clasi-
ficación e  

uso para cons-
truír o discurso 
nos diferentes 
tipos de produ-
cións. 

Usa con corrección  
os signos de puntuación e 
as regras básicas de orto-
grafía.

• CCL 

• 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 pa-
labras 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 
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poñentes do gru-
po nominal. 

• LCB4.4.6. 
Utiliza unha 
sintaxe  

adecuada nas 
producións es-
critas propias. 

• CCL 

• B4.5. 
Utilizar 
progra-
mas  

educativos 
dixitais para 
realizar tare-
fas e avan-
zar na 
aprendizaxe. 

• e  
• i 

• B4.12. Utili-
zación de 
material  

multimedia edu-
cativo e outros 
recursos didácti-
cos ao seu al-
cance e propios 
da súa idade. 

• LCB4.5.1. 
Utiliza dis-
tintos  

programas edu-
cativos dixitais 
como apoio e 
reforzo da 
aprendizaxe. 

Utiliza distintos programas  

educativos dixitais como 
apoio e reforzo da aprendi-
zaxe

• CCL  
• CD  
• CAA 

• B4.6. 
Coñecer 
a varie-
dade  

lingüística de 
España e do 
español 
como fonte 
de enrique-
cemento 
cultural. 
Mostrar res-
pecto tanto 
cara ás lin-
guas e dia-
lectos que se 
falan en Es-
paña, como 
cara ao es-
pañol de  

América. 

• d  
• e  
• i  
• o 

• B4.13. As 
variedades 
da  

lingua.  
• B4.14. Co-

ñecemento 
xeral de  

realidade plurilin-
güe de España e 
a súa valoración 
como fonte de 
enriquecemento 
persoal e como 
unha mostra da 
riqueza do noso  

patrimonio histó-
rico e cultural. 

• LCB4.6.1. 
Valora a 
variedade  

lingüística de 
España e o 
español de 
América. 

Coñecr a variedade  
lingüística de España e do 
español como fonte de enri-
quecemento cultural. 

• CCL  
• CSC 

• LCB4.6.2. 
Recoñece 
e  

identifica algun-
has das carac-
terísticas rele-
vantes (históri-
cas, sociocultu-
rais,  

xeográficas e 
lingüísticas) das 
linguas oficiais 
en España. 

• CCL 
• CSC 
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Bloque 5.  (EDUCACIÓN LITERARIA) 

Criterios 
avaliación

Ob-
xec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Compe-
ten-cias 

clave

• B5.1. Valo-
rar os tex-
tos litera-
rios  

e utilizar a lectu-
ra como fonte 
de lecer e in-
formación e 
considerala 
como un medio 
de aprendizaxe 
e enriquece-
mento persoal 
de máxima im-
portancia. 

• d  
• e 

• B5.1. Valo-
ración dos 
textos  

literarios como 
vehículo de co-
municación e 
como fonte de  
coñecemento 
doutros mundos, 
tempos e cultu-
ras e como gozo 
persoal. 

• LCB5.1.1. Reco-
ñece e valora  

as características 
fundamentais de 
textos literarios na-
rrativos, poéticos e 
dramáticos. 

Valora os textos 
literarios  
e utiliza a lectura 
como fonte de 
lecer

• CCL  
• CCEC 

• B5.2. Inte-
grar a lectu-
ra  

expresiva e a 
comprensión e 
interpretación 
de textos litera-
rios narrativos, 
líricos e dramá-

• d  
• e 

• B5.2. Distin-
ción entre 
conto e  

lenda. Coñece-
mento de lendas 
españolas e dou-
tros países.  
• B5.3. Lectu-

ra guiada de 

• LCB5.2.1. Reali-
za lecturas  

guiadas de textos 
narrativos de tradi-
ción oral, literatura 
infantil, adaptacións 
de obras clásicas e 
literatura actual. 

Distingue entre 
conto e  
lenda.  

• CCL  
• CCEC 
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líricos e dramá-
ticos na práctica 
escolar e reco-
ñecer e interpre-
tar algúns re-
cursos da lin-
guaxe literaria 
(metáforas, per-
sonificacións, 
hipérboles e 
xogos de pala-
bras), e diferen-
ciar as princi-
pais conven-
cións formais 
dos xéneros. 

ra guiada de 
textos  

narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptacións de 
obras clásicas e 
literatura actual.  
• B5.4. Lectu-

ra comenta-
da de  

poemas, relatos 
e obras teatrais.  
• B.5.5. Identi-

ficación de  
recursos litera-
rios. 

• LCB5.2.2. Inter-
preta a linguaxe  

figurada, metáforas, 
personificacións, 
hipérboles e xogos 
de palabras en textos 
literarios. 

• CCL  
• CAA 

• B5.3. Co-
ñecer e 
valorar os  

recursos litera-
rios da tradición  

oral: poemas, 
cancións, con-
tos, refráns ou 
adiviñas. 

• d  
• e 

• B5.5. Identi-
ficación de 
textos 

literarios. 

• LCB5.3.1. Dis-
tingue algúns  

recursos retóricos e 
métricos propios dos  

poemas 

Utiliza compara-
cións,  
metáforas, au-
mentativos,  

diminutivos e si-
nónimos en textos 
literarios. 

• CCL  
• CCEC 

• LCB5.3.2. Utiliza  
comparacións, metá-
foras, aumentativos, 
diminutivos e sinóni-
mos en textos litera-
rios. 

• CCL  
• CCEC 

• B5.4. Pro-
ducir a par-
tir de  

modelos dados 
textos literarios 
en prosa ou en 
verso, con sen-
tido estético e 
creatividade: 
contos, poemas, 
adiviñas, can-
cións, e frag-
mentos teatrais. 

• d  
• e  
• i 

• B5.6. Crea-
ción de tex-
tos  

literarios en pro-
sa ou en verso, 
valorando o sen-
tido estético e a 
creatividade: 
contos, poemas, 
adiviñas, can-
cións e teatro. 

• LCB5.4.1. Crea 
textos literarios  

(contos, poemas, 
cancións e sinxelas 
obras teatrais) a par-
tir de pautas ou mo-
delos dados utilizan-
do recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas pro-
ducións  

Crea textos litera-
rios en prosa  
ou en verso, valo-
rando o sentido 
estético e a crea-
tividade: contos, 
poemas, adiviñas, 
cancións e teatro. 

• CCL  
• CAA  
• CSIEE  
• CCEC 

• B5.5. Parti-
cipar con 
interese  

en dramatiza-
cións de textos 
literarios adap-
tados á idade e 
de producións 
propias ou dos 
compañeiros, 

• a  
• d  
• e 

• B5.7. Com-
prensión e 
recitado  

de poemas co 
ritmo, entoación 
e dicción ade-
cuados. 
• B5.8. Dra-

matización e 
lectura  

• LCB5.5.1. Reali-
za  

dramatizacións indi-
vidualmente e en 
grupo de textos lite-
rarios apropiados ou 
adecuados á súa 
idade e de textos de 
produción propia. 

.Memoriza e re-
produce textos  
orais adecuados 
á súa idade: con-
tos, poemas, can-
cións, refráns e 
adiviñas. Com-
prende e recita 
poemas co ritmo, 
entoación e dic-

• CCL  
• CAA  
• CSC 
• CCEC 
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LINGUA GALEGA 6º CURSO 
Bloque 1.  (COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR) 

compañeiros, 
utilizando ade-
cuadamente os 
recursos bási-
cos dos inter-
cambios  
orais e da técni-
ca teatral. 

lectura  
dramatizada de 
textos literarios. 

• LCB5.5.2. Me-
moriza e  

reproduce textos 
orais adecuados á 
súa idade: contos, 
poemas, cancións, 
refráns e adiviñas. 

entoación e dic-
ción adecuados.

• CCL  
• CAA  
• CCEC 

• B5.6. Valo-
rar a litera-
tura en  

calquera lingua, 
especialmente 
en lingua gale-
ga, como 
vehículo de 
comunicación e 
como recurso 
de gozo per-
soal. 

• b  
• e  
• o 

• B5.9. Valo-
ración da 
literatura  

en calquera lin-
gua (maioritaria, 
minoritaria ou 
minorizada) 
como vehículo de 
comunicación e 
como recurso de 
gozo persoal. 

• LCB5.6.1. Valora 
a literatura  

en calquera lingua, 
especialmente en 
lingua galega, como 
vehículo de comuni-
cación e como recur-
so de gozo persoal. 

Valora a literatura 
en calquera  
lingua, como 
vehículo de co-
municación e 
como recurso de 
gozo persoal. 

• CCL  
• CSC  
• CCEC 

Criterios 
avaliación

Ob-
xec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Compe-
ten-cias 

clave
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• B1.1. Com-
prender 
textos  

orais diversos, 
procedentes da 
radio, da televi-
sión ou da inter-
net, interpretan-
do as intencións 
explícitas así 
como as inten-
cións, opinións e 
valores non ex-
plícitos. 

• a  
• e

• B1.1. Com-
prensión de 
textos  

orais procedentes 
da radio, da tele-
visión ou da inter-
net, con especial 
incidencia na no-
ticia, na entrevis-
ta, na reportaxe 
infantil e nos de-
bates e comenta-
rios de actualida-
de, para obter 
información xeral 
sobre feitos e 
acontecementos 
que resulten sig-
ni-ficativos, dis-
tinguindo infor-
mación de opi-
nión, e elabora-
ción dun resumo. 

• LGB1.1.1. Com-
prende as  

ideas principais e 
secundarias dun texto 
oral, procedente da 
radio, da televisión ou 
de internet, identifi-
cando o tema e elabo-
rando un resumo. 

• Comprende 
as ideas  

principais e 
secundarias 
dun texto oral, 
procedente da 
radio, da televi-
sión ou de in-
ternet.

§ CCL  
§ CAA 

• LGB1.1.2. Com-
prende o  

significado literal e 
inferencial dun texto 
oral, distinguindo a 
información da opi-
nión. 

§ CCL  
§ CSC 

§ B1.2.Valorar e 
utilizar os docu-
mentos audiovi-
suais dos me-
dios de comuni-
cación como 
instrumento de 
aprendizaxe. 

§ b 
§ d 
§ e 
§ i 
§ o 

§ B1.2. Valoración 
dos medios de 
comunicación 
social como ins-
trumento de 
aprendizaxe e de 
acceso a informa-
cións e a expe-
riencias doutras 
persoas.  
§ B1.3. Uso de 
documentos au-
diovisuais como 
medio de obter, 
identificar, selec-
cionar, clasificar, 
comparar e rela-
cionar con pro-
gresiva autono-
mía informacións 
relevantes para 
aprender. 

§ LGB1.2.1. Identifica 
en documentos au-
diovisuais a informa-
ción relevante, e valo-
ra os medios de co-
municación como 
instrumento de 
aprendizaxe. 

• Valora e 
utiliza os 
documen-
tos  

audiovisuais 
dos medios de 
comunicación 
como instru-
mento de 
aprendizaxe.

§ CCL  
§ CD  
§ CAA  
§ CSC 

§ LGB1.2.2. Usa do-
cumentos audiovi-
suais como medIo 
para obter, identificar, 
clasificar, comparar e 
relacionar infor-ma-
cións. 

§ CCL  
§ CD  
§ CAA 
§ CSIEE 

§ B1.3. Interpre-
tar a retranca, a 
ironía e os do-
bres sentidos, 
entendendo a 

§ B1.4. Interpre-
tación elemental 
en textos orais da 
retranca, da ironía 
e de dobres sen-

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

• Interpreta a 
retranca, a 
ironía e os 
dobres 
sentidos,  

§ CCL 
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entendendo a 
primeira como 
un  

trazo caracterís-
tico da lingua 
galega 

e de dobres sen-
tidos,  

recoñecendo a 
primeira como un 
trazo característi-
co da lingua gale-
ga. 

§ LGB1.3.2. Recoñe-
ce a retranca como un 
trazo característico da 
lingua galega. 

sentidos,  

como un trazo 
característico 
da lingua gale-
ga 

§ CCL  
§ CCEC 
§ CSC 

§ B1.4. Com-
prender e produ-
cir textos orais 
propios do uso 
cotián ou do 
ámbito académi-
co. 

§ a  
§ b  
§ c  
§ e  
§ o 

§ B1.5. Compren-
sión e produción 
de textos orais 
para aprender e 
para in-formarse, 
tanto os creados 
con fina-lidade 
didáctica como os 
de uso cotián, de 
carácter informal 
(conversas entre 
iguais e no equipo 
de traballo) e dun 
maior grao de 
formalización 
(exposicións da 
clase, entrevistas 
ou debates). 

§ LGB1.4.1. Participa 
axeita-damente nunha 
conversa en-tre 
iguais, comprendendo 
o que di o interlocutor 
e intervindo coas pro-
postas propias. 

§  Participa  
nunha conversa 
en-tre iguais, 
comprendendo 
o que di o inter-
locutor . 
§ Sigue unha 
exposición da 
clase e extrae 
as ideas máis 
destacadas.  
§  Fai pequenas 
exposicións na 
aula adecuando 
o discurso ás 
diferentes ne-
cesidades co-
municativas 
(narrar, descri-
bir e expoñer), 
utilizando o 
dicionario se é 
preciso. 

§ CCL  
§ CAA  
§ CSC  
§ CSEIEE 

§ LGB1.4.2. Sigue 
unha expo-sición da 
clase e extrae as 
ideas máis destaca-
das. 

§ CCL  
§ CAA 

§ LGB1.4.3. Fai pe-
quenas exposicións 
na aula adecuando o 
discurso ás diferentes 
necesidades comuni-
cativas (narrar, des-
cribir e expoñer), utili-
zando o dicionario se 
é preciso. 

§ CCL  
§ CSIEE  
§ CAA 

§ LGB1.4.4. Participa 
activa-mente no tra-
ballo en grupo, así 
como nos debates. 

§ CCL  
§ CSIEE  
§ CAA 

§ LGB1.4.5 Identifica 
o grao de formalidade 
da situación de co-
municación e axusta a 
este a súa produción. 

§ CCL  
§ CAA  
§ CSIEE 

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

§ a  
§ c  
§ e  
§ o 

§ B1.6. Actitude 
de escoita ade-
cuada ante situa-
cións comunicati-
vas (tolerancia ás 
opinións, escoita 
atenta, respecto  

§ LGB1.5.1. Escoita 
atentamente as inter-
vencións dos e das 
demais en actos de 
fala orais, sen inter-
romper. 

§  Escoita aten-
tamente as in-
tervencións dos 
demais sen 
interromper e 
respecta as 
súas opinións.

§ CCL  
§ CSC 
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das demais. opinións, escoita 
atenta, respecto  
das de quen fala 
sen interrupcións 
inadecuadas, 
contacto visual). 

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

respecta as 
súas opinións.

§ CCL  
§ CSC 

§ B1.6. Participar 
nas diversas  

situacións de 
intercambio oral 
que se producen 
na aula amosan-
do  
valoración e res-
pecto polas nor-
mas 

§ a  

§ c  
§ d  
§ e 

§ B1.7. Participa-
ción e  

cooperación nas 
situacións comu-
nicativas de rela-
ción social  
especialmente as 
destinadas a fa-
vorecer a convi-
vencia (debates, 
exposicións cur-
tas, con versas,  
expresións es-
pontáneas,  
discusións, 
asembleas, na-
rracións orais, 
entrevistas) con 
valoración e res-
pecto das normas 
que rexen a inter-
acción oral 
(quendas de pa-
labra, roles diver-
sos no intercam-
bio, respecto ás 
opinións das de-
mais persoas, ton 
de voz, posturas 
e xestos adecua-
dos). 

§ LGB1.6.1. Respecta 
as quendas de  

palabra nos intercam-
bios orais. 

• Exprésase 
cunha pro-
nuncia  

e dicción co-
rrectas: articu-
lación, ritmo, 
entoación e 
volume. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CAA 

§ LGB1.6.2. Respecta 
as opinións das per-
soas participantes nos 
intercambios orais e é 
consciente da posibi-
lidade de empregar a 
lingua galega en cal-
quera intercambio oral 
dentro da escola ou 
fóra dela. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 

§ LGB1.6.3. Emprega 
unha postura e xes-
tualidade adaptadas 
ao discurso, para re-
forzalo e facilitar a 
súa comprensión, 
procurando a empatía 
coa persoa interlocu-
tora. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 

§ LGB1.6.4. Exprésa-
se cunha pronuncia e 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entoación e volume. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 

§ LGB1.6.5. Participa 
activamente na con-
versa formulando e 
contestando pregun-
tas. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 
§ CAA 

§ B1.7. Amosar 
interese por ex-
presarse en pú-
blico  
coherentemente, 
sen contradi-
cións,  
sen repeticións 
in necesarias e 

§ a  
§ b  

§ e  
§ o 

§ B1.8. Uso de 
estratexias ele-
mentais para 
comprender e  
facer comprender 
as mensaxes  
orais: fluidez, 
claridade, orde, 
léxico apropiado, 

§ LGB1.7.1. Planifica 
e elabora un discurso 
oral coherente, sen 
contradicións nin re-
peticións innecesa-
rias, utilizando un 
vocabulario adecuado 
á súa idade. 

• Amosa un 
discurso 
oral  

fluído, claro, 
cunha pronun-
cia e entoación 
axeitada e pro-
pia da lingua 

§ CCL  
§ CAA 
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in necesarias e 
usando nexos 
adecuados. 

léxico apropiado, 
pro nuncia correc-
ta, ton de voz, 
entoación, xes-
tualidade. Incor-
poración das in-
tervencións das 
demais persoas, 
formulación de 
preguntas cohe-
rentes e percep-
ción das reac-
cións. 

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

pia da lingua 
galega, utili-
zando nexos 
adecuados e un 
vocabulario 
adecuado á súa 
idade.

§ CCL 

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

cada contexto. 

§ CCL  
§ CSC 

§ LGB1.7.4. Amosa 
un discurso oral fluí-
do, claro, cunha pro-
nuncia e entoación 
axeitada e propia da 
lingua galega. 

§ CCL  
§ CCEC 

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

§ b  
§ e  
§ i 

§ B1.9. Produción 
de textos orais 
propios dos me-
dios de comuni-
cación social me-
diante simulación 
ou participación 
para ofrecer e 
compartir infor-
mación e opinión. 

§ LGB1.8.1. Elabora 
textos propios dos 
medios de comunica-
ción. 

• Elabora 
textos pro-
pios dos  

medios de co-
municación. 

§ CCL  
§ CD  
§ CAA 
§ CSIEE 
§ CSC 

§ B1.9. Reforza 
a eficacia comu-
nicativa das súas 
mensaxes orais 
coa utilización de 
elementos pro-
pios da linguaxe 
xestual. 

§ d  
§ e 

§ B1.10. Utiliza-
ción de estrate-
xias para poten-
ciar a expresivi-
dade das mensa-
xes orais (acenos, 
miradas, posturas 
corporais). 

§ LGB1.9.1. Utiliza a 
expresividade corpo-
ral: acenos, miradas, 
postura corporal... 
para reforzar o senti-
do das súas produ-
cións orais. 

• U t i l i z a a 
expres iv i-
dade  

corporal: ace-
nos, miradas, 
postura corpo-
ral... para refor-
zar o sentido 
das súas pro-
ducións orais.

§ CCL 
§ CCEC  
§ CSC  
§ CAA 

§ B1.10. Amosar 
respecto e 
cooperación nas 
situacións de 
aprendizaxe en 
grupo. 

§ b  
§ d  
§ e 

§ B1.11. Actitude 
de cooperación e 
de respecto en 
situacións de 
aprendizaxe 
compartida. 

§ LGB1.10.1. Amosa 
respecto ás ideas dos 
e das demais e con-
tribúe activamente ao 
traballo en grupo. 

• Amosa 
respecto e  

cooperación 
nas situacións 
de aprendizaxe 
en grupo.

§ CCL  
§ CAA  
§ CSIEE 
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§ B1.11. Inter-
esarse por amo-
sar unha pro-
nuncia e entoa-
ción  
adecuadas. 

§ e § B1.12. Interese 
por expresarse 
oralmente coa 
pronuncia e coa  
entoación ade-
cuadas. 

§ LGB1.11.1. In-
terésase por expre-
sarse oralmente coa  
pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto 
comunicativo. 

• Interésase 
por expre-
sarse  

oralmente coa 
pronuncia e 
entoación ade-
cuada a cada 
acto comunica-
tivo. 

§ CCL  
§ CAA 
§ CCEC 
§ CSIEE 

§ B1.12. Usar 
unha linguaxe 
non discriminato-
ria e respectuosa 
coas diferenzas. 

§ a  
§ d  
§ e  
§ o 

§ B1.13. Uso 
dunha linguaxe 
non discriminato-
ria e respectuosa 
coas diferenzas. 

§ LGB1.12.1. Usa 
unha linguaxe non 
sexista. 

§ Usa unha 
linguaxe non 
sexista e res-
pectuosa coas 
diferenzas. 

§ CCL  
§ CSC 

§ LGB1.12.2. Usa 
unha linguaxe respec-
tuosa coas diferen-
zas. 

§ CCL  
§ CSC 

§ B1.13. Reco-
ñecer e valorar 
as  

diferenzas dia-
lectais orais da 
lingua galega. 

§ a  

§ d  
§ e  
§ o 

§ B1.14. Recoñe-
cemento e  

valoración das 
diferenzas dialec-
tais orais da lin-
gua galega, como 
elemento enri-
quecedor da lin-
gua. 

§ LGB1.13.1. Reco-
ñece textos orais  

pertencentes a dife-
rentes variedades da 
lingua galega. 

• Valora as 
diferenzas 

dialectais  
orais da lingua 
galega como un 
símbolo de ri-
queza lingüísti-
ca e cultural. 

§ CCL 

§ CCEC 

§ LGB1.13.2. Valora 
as diferenzas dialec-
tais orais da lingua 
galega como un sím-
bolo de riqueza lin-
güística e cultural e o 
estándar como varian-
te unificadora. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 

§ B1.14. Identifi-
car a lingua ga-
lega con calque-
ra contexto de 
uso oral. 

§ a  
§ d  
§ e  
§ o 

§ B1.15. Identifi-
cación da lingua 
galega con cal-
quera contexto de 
uso oral da lin-
gua: en diferentes 
ámbitos profesio-
nais (sanidade, 
Administración, 
xustiza, educa-
ción, medios de 
comunicación...) e 
en conversas con 
persoas coñeci-
das ou descoñe-
cidas. 

§ LGB1.14.1. Identifi-
ca a lingua galega 
con calquera contexto 
profesional oral: sani-
dade, Administración, 
xustiza, educación, 
medios de comunica-
ción... 

• Identifica a 
lingua ga-
lega  

con calquera 
contexto profe-
sional oral: sa-
nidade, Admi-
nistración, xus-
tiza, educación, 
medios de co-
municación...

§ CCL 
§ CCEC 

§ LGB1.14.2. Reco-
ñece a validez da 
lingua galega para 
conversas con per-
soas coñecidas ou 
descoñecidas. 

§ CCL  
§ CCEC  
§ CSC 
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Bloque 2.  (COMUNICACIÓN ESCRITA: LER) 

Criterios 
avaliación

Ob-
xec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Compe-
ten-cias 

clave

§ B2.1. Com-
prender, bus-
car, localizar e 
seleccionar 
información 
explícita en 
textos escritos 
de soportes 
variados (webs 
infantís, libros, 
carteis) e reali-
zar inferencias 
determinando 
intencións e 
dobres senti-
dos. 

§ b  
§ e  
§ I  
§ J  
§ o 

§ B2.1. Com-
prensión da in-
formación rele-
vante en textos 
das situacións 
cotiás de rela-
ción social: co-
rrespondencia, 
normas, progra-
mas de activida-
des, convocato-
rias, plans de 
traballo ou regu-
lamentos.  
§ B2.2. Com-
prensión de tex-
tos  

procedentes dos 
medios de co-
municación so-
cial (incluídas 
webs infantís e 
xuvenís) con 
especial inciden-
cia na noticia, na 
entrevista e nas 
cartas á direc-
ción do xornal, 
para obter infor-
mación xeral, 
localizando in-
formacións des-
tacadas.  
§ B2.3. Com-
prensión de tex-
tos do ámbito 
escolar en so-
porte papel ou 
dixital para 
aprender e para 
informarse, tanto 
os producidos 
con finalidade 
didáctica como 
os de uso social 
(folletos informa-
tivos ou publici-
tarios, prensa, 

§ LGB2.1.1. Com-
prende a informa-
ción relevante de 
textos procedentes 
dos medios de co-
municación social 
ou propios de si-
tuacións cotiás. 

§ Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias dun texto (narra-
tivo, descritivo, expo-
sitivo e argumentati-
vo).  Interpreta metá-
foras, personifica-
cións, hipérboles, 
ironías e dobres sen-
tidos en textos e 
identifica o punto de 
vista do autor ou  

autora e diferencia 
información, opinión 
e publicidade. 

§ CCL  
§ CD  
§ CSC 

§ LGB2.1.2. Identi-
fica as ideas princi-
pais e secundarias 
dun texto (narrati-
vo, descritivo, ex-
positivo e argumen-
tativo). 

§ CCL 

§ LGB2.1.3. Busca, 
localiza e seleccio-
na información 
concreta dun texto, 
deducindo o signifi-
cado de palabras e 
expresións polo 
contexto. 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 

§ LGB2.1.4. Inter-
preta metáforas, 
personificacións, 
hipérboles, ironías 
e dobres sentidos 
en textos. 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 

§ LGB2.1.5. Identi-
fica a estrutura dun 
texto e recoñece 
algúns mecanismos 
de cohesión. 

§ CCL 

§ LGB2.1.6. Identi-
fica o punto de vis-
ta do autor ou auto-
ra e diferencia in-
formación, opinión 
e publicidade. 

§ CCL  
§ CAA 
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tarios, prensa, 
programas, 
fragmentos lite-
rarios).  

§ LGB2.1.7. Em-
prega o dicionario 
para resolver as 
dúbidas de vocabu-
lario que atopa nos 
textos. 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 

§ LGB2.1.8. Fai 
unha lectura rápida, 
selectiva ou integral 
en función das ne-
cesidades de cada 
momento. 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 

§ B2.2. Inter-
pretar e com-
prender a in-
formación pro-
cedente de 
gráficos, es-
quemas e ilus-
tracións. 

§ b  
§ e 

§ B2.4. Integra-
ción de coñece-
mentos e de 
informacións 
procedentes de 
diferentes sopor-
tes para apren-
der, comparan-
do, clasificando, 
identificando e 
interpretando 
con especial 
atención aos 
datos que se 
transmiten me-
diante gráficos, 
esquemas e  

ilustracións. 

§ LGB2.2.1. Inter-
preta e comprende 
a información de 
gráficos, esque-
mas, mapas con-
ceptuais e ilustra-
cións, relacionando 
esta co contido do 
texto que a acom-
paña. 

• Interpreta e 
comprende a  

información proce-
dente de gráficos, 
esquemas e ilustra-
cións. 

§ CCL  
§ CAA  
§ CSC § 
CSIEE § 
CMCT 

§ B2.3. Reali-
zar o subliñado 
das ideas prin-
cipais dun tex-
to, e esquema-
tizar e resu-
mindo seu 
contido. 

§ b  
§ e 

§ B2.5. Subliña-
do, esquemati-
zación e resumo 
da información 
relevante dun 
texto. 

§ LGB2.3.1. Reali-
za o subliñado das 
ideas principais dun 
texto.

§ Realiza o subliñado 
das ideas principais 
dun texto e as es-
quematiza, indicando 
as ideas principais e 
secundarias. 

§ CCL  
§ CAA 

§ LGB2.3.2. Es-
quematiza as ideas 
dun texto, indican-
do as ideas princi-
pais e secundarias. 

§ CCL  
§ CAA 

§ LGB2.3.3. Reali-
za o resumo dun 
texto. 

§ CCL  
§ CAA 

§ B2.4. Utilizar 
estratexias 
para mellorar a 
lectura. 

§ b  
§ e 

§ B2.6. Uso das 
estratexias de 
control do proce-
so lector (antici-
pación, formula-
ción de hipóte-
ses, relectura...). 

§ LGB2.4.1. Dedu-
ce o posible contido 
dun texto antes de 
lelo, axudándose 
do título e as ilus-
tracións. 

• Utilizar estrate-
xias para  

mellorar a lectura. 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 
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ción de hipóte-
ses, relectura...). 

§ LGB2.4.2. Relé 
un texto e  
marca as palabras 
clave para acadar a 
comprensión inte-
gral, cando é preci-
so. 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 

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

§ b  
§ e  
§ i 

§ B2.7. Uso diri-
xido das tecno-
loxías da infor-
mación e da 
comunicación 
para a localiza-
ción, selección, 
interpretación e 
organización da 
información. 

§ LGB2.5.1. Utiliza 
as tecnoloxías da 
información para 
localizar e selec-
cionar a informa-
ción nun texto. 

• Utiliza as tecno-
loxías da  

información para 
tratar a información 
dun texto.

§ CCL  
§ CD  
§ CAA 

§ LGB2.5.2. Utiliza 
as tecnoloxías da 
información para 
organizar a infor-
mación dun texto. 

§ CCL  
§ CD 

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

§ CCL  
§ CAA  
§ CD § CSIEE 

§ B2.6. Reali-
zar diferentes 
tipos de lectu-
ra. 

§ b  
§ e  
§ o 

§ B2.8. Realiza-
ción de diferen-
tes tipos de lec-
tura: de investi-
gación, de 
aprendizaxe, de 
gozo persoal, de 
resolución de 
problemas. 

§ LGB2.6.1. Reali-
za diferentes tipos 
de lectura en fun-
ción de cada texto: 
de investigación, de 
aprendizaxe, de 
gozo persoal ou de 
resolución de pro-
blemas. 

• Realiza diferen-
tes tipos de  

lectura en función de 
cada texto: de inves-
tigación, de aprendi-
zaxe, de gozo per-
soal ou de resolución 
de problemas. 

§ CCL § 
CSIEE § CAA 

§ B2.7. Ler 
expresivamen-
te textos de 
diversa tipolo-
xía (dramati-
zando cando é 
preciso) con 
fluidez e preci-
sión, atenden-
do á dicción, 
entoación, 
intensidade de 
voz, ritmo e 
velocidade, 
adecuados ás 
diversas si-
tuacións fun-

§ a  
§ b  
§ e  

§ B2.9. Lectura 
expresiva de 
textos literarios e 
non literarios, de 
diferente tipolo-
xía textual. § 
B2.10. Dramati-
zación e lectura 
dramatizada de 
textos literarios e 
non literarios.  

§ LGB2.7.1. Des-
codifica con preci-
sión e rapidez as 
palabras. 

§ LGB2.7.2. Le tex-
tos en voz alta con 
fluidez, precisión, 
ritmo, velocidade e 
ton da voz adecua-
dos. 

§ CCL  
§ CAA 

§ LGB2.7.2. Le 
textos en voz alta 
con fluidez e preci-
sión. 

§ CCL 

§ LGB2.7.3. Le 
textos en voz alta 
con ritmo, veloci-
dade e ton da voz 
adecuados. 

§ CCL 
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tuacións fun-
cionais da lec-
tura en voz alta 
(ler para que 
alguén goce 
escoitando, ler 
para dar a co-
ñecer un texto 
descoñecido, 
ler para com-
partir informa-
ción que se 
acaba de loca-
lizar) facendo 
participar a 
audiencia da 
súa interpreta-
ción. 

§ LGB2.7.4. Le en 
voz alta adaptán-
dose ao interese do 
auditorio: gozar 
escoitando, obter 
nova información... 

§ CCL  
§ CAA  
§ CSC 

§ LGB2.7.5. Fai 
lecturas dramatiza-
das de textos. 

§ CCL  
§ CSC 

§ B2.8. Usar 
as bibliotecas 
da aula e do 
centro, así 
como as vir-
tuais, con au-
tonomía abon-
da, compren-
dendo como se 
organiza e 
colaborando 
no seu coidado 
e mellora. 

§ a  
§ b  
§ e  
§ i 

§ B2.11. Uso da 
biblioteca de 
aula e do centro, 
amosando coñe-
cemento da súa 
organización 
(catalogación, 
funcionamento) 
e participación 
en actividades 
literarias e na 
elaboración de 
propostas.  
§ B2.12. Utiliza-
ción das bibliote-
cas, incluíndo as 
virtuais, de  

xeito cada vez 
máis autónomo, 
para  
obter informa-
ción e modelos 
para aprodución 
escrita. 

§ LGB2.8.1. Usa a 
biblioteca de aula 
con autonomía, 
para obter datos e 
informacións, e 
colabora no seu 
coidado e mellora. 

• Usa as bibliote-
cas da aula e  

do centro, así como 
as virtuais, con auto-
nomía.

§ CCL  
§ CAA  
§ CSC 

§ LGB2.8.2. Usa a 
biblioteca de centro 
con autonomía, 
para obter datos e 
informacións, e 
colabora no seu 
coidado e na súa 
mellora. 

§ CCL  
§ CAA  
§ CSC 

§ LGB2.8.3. Usa as 
bibliotecas 
virtuais,para obter 
datos e informa-
cións, con autono-
mía. 

§ CCL  
§ CAA  
§ CD 

§ B2.9. Ter 
interese por ter 
unha biblioteca 
propia, física 
ou virtual. 

§ a  
§ b  
§ e 

§ B2.13. Mante-
mento adecuado 
e ampliación da 
biblioteca per-
soal. 

§ LGB2.9.1. Amosa 
interese pola con-
servación e organi-
zación dos seus 
libros físicos e/ou 
virtuais. 

• Amosa interese 
pola  

conservación e orga-
nización dos seus 
libros físicos e/ou 
virtuais. 

§ CCL  
§ CAA  
§ CSC 
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Bloque 3.  (COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR) 

§ B2.10. Amo-
sar interese 
polos textos 
escritos como 
fonte de 
aprendizaxe e 
medio de co-
municación. 

§ a  
§ b  
§ e 

§ B2.14. Interese 
polos textos es-
critos como fonte 
de aprendizaxe e 
como medio de 
comunicación de 
experiencias e 
de regulación da 
convivencia. 

§ LGB2.10.1. Amo-
sa interese pola 
lectura como fonte 
de aprendizaxe e 
medio de comuni-
cación. 

• Amosa interese 
pola lectura  

como fonte de 
aprendizaxe e medio 
de comunicación. 

§ CCL  
§ CAA  
§ CSC § 
CCEC 

§ B2.11. Amo-
sar autonomía 
lectora  

e capacidade 
de selección 
de textos do 
seu interese, 
así como ser 
quen  
de expresar 
preferencias. 

§ a  
§ b  

§ e  
§ m 

§ B2.15. Desen-
volvemento da  

autonomía lecto-
ra, da capacida-
de de elección 
de temas e de 
textos e  
de expresión das 
preferencias 
persoais. 

§ LGB2.11.1. Amo-
sa autonomía 

 lectora e capaci-
dade de  
seleccionar textos 
do seu interese. 

• Desenvolvemen-
to da  

autonomía lectora, 
da capacidade de 
elección de temas e 
de textos e  
de expresión das 
preferencias per-
soais. 

§ CCL 

§ LGB2.11.2. Éx-
presa opinións e 
valoracións sobre 
as lecturas feitas. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CAA § 
CSIEE 

§ B2.12. Anali-
zar textos es-
critos en dife-
rentes varie-
dades da lin-
gua galega. 

§ a  
§ d  
§ e  
§ o 

§ B2.16. Análise 
de textos escri-
tos en diferentes 
variedades da 
lingua galega. 

§ LGB2.12.1. Per-
cibe as diferenzas 
lingüísticas presen-
tes nas variedades 
da lingua galega. 

§ Percibe as diferen-
zas lingüísticas pre-
sentes nas varieda-
des da lingua galega 
e valóraas  como 
símbolo de riqueza 
lingüística e cultural.

§ CCL § 
CCEC 

§ LGB2.12.2. Valo-
ra a variedade in-
terna da lingua 
como símbolo de 
riqueza lingüística e 
cultural, así como o 
estándar como 
variante unificado-
ra. 

§ CCL  
§ CSC § 
CCEC 

Criterios 
avaliación

Ob-
xec-
tivos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Compe-
ten-cias 

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

§ a  
§ b  
§ e  

§ B3.1. Uso das 
estratexias de 
planificación, de 
textualización 
(formato, estrutu-
ra, ortografía e 
normas lingüísti-
cas, puntuación, 
coherencia e 
cohesión...) e 
revisión como 
partes do proceso 
escritor.  

§ LGB3.1.1. Planifica 
a elaboración do tex-
to, antes de comezar 
a escribir, xerando 
ideas, seleccionando 
e estruturando a in-
formación, mediante 
notas, esquemas, 
guións ou mapas 
conceptuais. 

§ Elabora o 
texto cunha 
estrutura clara, 
con coherencia 
e cohesionando 
os enunciados.  
• Respecta 

as regras 
de  

puntuación no 
texto.   
• Aplica a 

norma lin-
güística:  

ortografía, 
acentuación, 
léxico,  
morfosintaxe e 
usa unha lin-
guaxe non se-
xista.  
§ Revisa e re-
escribe o texto 
cando é preci-
so.  
§  Usa o dicio-
nario durante a 
elaboración de 
textos. 

§ CCL  
§ CSIEE  
§ CAA 

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

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 

§ LGB3.1.3. Respecta 
as regras de puntua-
ción no texto. 

§ CCL 

§ LGB3.1.4. Aplica a 
norma lingüística: 
ortografía, acentua-
ción, léxico, morfosin-
taxe e usa unha lin-
guaxe non  

sexista. 

§ CCL  
§ CSC § 
CCEC 

§ LGB3.1.5. Revisa e 
reescribe o texto can-
do é preciso. 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 

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

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 

§ B3.2. Producir 
textos de dife-
rente tipoloxía 
que permitan 
narrar, describir, 
resumir, explicar 
e expoñer opi-
nións, emocións 
e informacións 
relacionadas con 

§ a  
§ b 
§ e  
§ i  

§ B3.2. Composi-
ción de textos 
propios de situa-
cións cotiás de 
relación social 
(correspondencia, 
normas, progra-
mas, convocato-
rias, plans de 
traballo, mensa-

§ LGB3.2.1. Elabora, 
en diferentes sopor-
tes, textos propios da 
vida cotiá e académi-
ca, imitando modelos: 
cartas e correos elec-
trónicos, mensaxes 
curtas, normas, pro-
gramas... 

§ Elabora dife-
rentes tipos de 
textos (narrati-
vos, expositi-
vos, descritivos 
ou argumentati-
vos) adaptando 
a linguaxe ás 
características 
de cada xénero.  

§ CCL  
§ CAA  
§ CD 
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relacionadas con 
situacións cotiás 
e aqueles que 
sexan caracterís-
ticos dos medios 
de comunicación  

traballo, mensa-
xes curtas) de 
acordo coas ca-
racterísticas pro-
pias destes xéne-
ros.  
§ B3.3. Composi-
ción de textos de 
información e de 
opinión caracte-
rísticos dos me-
dios de comuni-
cación social so-
bre feitos e acon-
tecementos signi-
ficativos, con es-
pecial incidencia 
na noticia, na 
entrevista, no 
comentario breve 
sobre libros ou 
música, en situa-
cións reais ou 
simuladas.  

§ LGB3.2.2. Escribe, 
en diferentes sopor-
tes, textos propios 
dos medios de comu-
nicación, imitando 
modelos. 

de cada xénero.  

§ CCL  
§ CSC § 
CCEC § CAA 

§ LGB3.2.3. Elabora 
diferentes tipos de 
textos (narrativos, 
expositivos, descriti-
vos ou argumentati-
vos) adaptando a  
linguaxe ás caracte-
rísticas de cada xéne-
ro. 

§ CCL  
§ CAA 

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

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 

§ LGB3.2.5. Resume 
o contido de textos 
propios do ámbito da 
vida persoal ou fami-
liar ou dos medios de 
comunica-ción. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CAA 

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

§ b  
§ e 

§ B3.4. Produción 
de textos relacio-
nados co ámbito 
académico para 
obter, organizar e 
comunicar infor-
mación (cuestio-
narios, enquisas, 
resumos, esque-
mas, informes, 
descricións, expli-
cacións). 

§ LGB3.3.1. Elabora 
textos do ámbito aca-
démico para obter, 
organizar e comunicar 
información: cuestio-
narios, enquisas, re-
sumos, informes... 

• Elabora 
textos do 
ámbito  

académico para 
obter, organizar 
e comunicar 
información: 
cuestionarios, 
enquisas, re-
sumos, infor-
mes... 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE 
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§ B3.4. Elaborar 
textos breves 
con creatividade. 

§ a  
§ b  
§ e  
§ j 

§ B3.5. Redac-
ción de textos 
breves creativos 
carteis publicita-
rios, anuncios, 
cómics, contos, 
poemas, can-
cións, 
anécdotas... 

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

• Redacta 
textos bre-
ves  

creativos carteis 
publicitarios, 
anuncios, có-
mics, contos, 
poemas, can-
cións, anécdo-
tas... 

§ CCL  
§ CSC § 
CCEC § CAA 
§ CSIEE 

§ LGB3.4.2. Escribe 
textos breves de ca-
rácter creativo con 
certa riqueza léxica. 

§ CCL  
§ CSC § 
CCEC § CAA 
§ CSIEE 

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

§ CCL  
§ CSC § 
CCEC § CAA 
§ CSIEE 

§ B3.5. Usar de 
maneira autó-
noma as TIC 
para a busca de 
información, 
tratamento dos 
textos e realiza-
ción de presen-
tacións. 

§ b  
§ d  
§ e  
§ i  
§ j 

§ B3.6. Uso pro-
gresivamente 
autónomo das 
TIC na busca de 
información, o 
tratamento dos 
textos e a realiza-
ción de presenta-
cións. 

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

• Usar de 
maneira 
autónoma  

as TIC para a 
busca de infor-
mación, trata-
mento dos tex-
tos e realización 
de presentación

§ CCL  
§ CD  
§ CAA § 
CSIEE 

§ LGB3.5.2. Emprega 
procesadores de tex-
tos de maneira autó-
noma. 

§ CCL  
§ CAA § 
CSIEE § CD 

§ LGB3.5.3. Utiliza 
correctores de textos. 

§ CCL  
§ CD  
§ CAA § 
CSIEE 

§ LGB3.5.4. Utiliza as 
TIC para realizar pre-
sentacións. 

§ CCL  
§ CD § CSIEE 
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Bloque 4.  (COÑECEMENTO DA LINGUA) 

§ B3.6. Utilizar 
recursos gráficos 
e paratextuais 
que faciliten a 
comprensión dos 
textos e contri-
búan á súa ilus-
tración creativa. 

§ b  
§ e  
§ i  
§ j 

§ B3.7. Utilización 
de elementos 
gráficos e para-
textuais para faci-
litar a compren-
sión (ilustracións, 
gráficos, táboas e 
tipografía) e ilus-
tración creativa 
dos propios tex-
tos. 

§ LGB3.6.1. Utiliza 
recursos gráficos e 
paratextuais para 
facilitar a compren-
sión dos textos e ilus-
tralos de maneira 
creativa. 

• Utiliza re-
cursos grá-
ficos e  

paratextuais 
para facilitar a 
comprensión 
dos textos e 
ilustralos de 
maneira creati-
va.

§ CCL  
§ CD § CSIEE 

§ B3.7. Coidar a 
presentación dos 
traballos escritos 
en calquera so-
porte e valorar a 
lingua escrita 
como medio  

de comunica-
ción. 

§ a  
§ b  
§ e  

§ i 

§ B3.8. Interese 
polo coidado e a 
presentación dos 
textos escritos e 
respecto pola 
norma ortográfica.  

§ B3.9.Valoración 
da escritura como 
instrumento de 
relación social, de 
obtención e de 
reelaboración da 
información e dos 
coñecementos. 

§ LGB3.7.1. Coida a 
presentación dos tra-
ballos escritos, en 
calquera soporte. 

• I n t e r e s e 
polo coida-
do e a  

presentación 
dos textos es-
critos e respec-
to pola norma 
ortográfica.

§ CCL  
§ CD  
§ CAA 

§ LGB3.7.2. Valora a 
lingua escrita como 
medio de comunica-
ción. 

§ CCL  
§ CSC 

Criterios ava-
liación

Ob
xec

-
ti-

vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Com-
peten-
cias 

clave

§ B4.1. Utilizar ter-
minoloxía lingüísti-
ca e gramatical 
básica,  

implícita e funcio-
nalmente, como 
apoio á compren-
sión e á produción 
de textos, así como 
aplicar o seu coñe-
cemento no uso da 
lingua. 

§ e § B4.1. Uso e 
identificación intui-
tiva da terminolo-
xía seguinte  

nas actividades de 
produción e inter-
pretación: deno-
minación dos tex-
tos traballados; 
clases de pala-
bras, sílaba tónica 
e átona; enuncia-
dos: frase e ora-
ción; tipos de 

§ LGB4.1.1. Re-
coñece as diferen-
tes categorías  

gramaticais pola 
súa función na 
lingua: substanti-
vo, artigo, prono-
me, adxectivo, 
adverbio, verbo, 
preposición, con-
xunción e inter-
xección. 

§ Recoñece as 
diferentes catego-
rías gramaticais 
pola súa  

función na lingua: 
substantivo, arti-
go, pronome, ad-
xectivo, adverbio, 
verbo, preposi-
ción, conxunción e 
interxección.  
§ Diferencia as 
sílabas que con-
forman cada pala-

§ CCL  
§ CAA 
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ción; tipos de 
enunciado: decla-
rativo, interrogati-
vo, exclamativo, 
imperativo; enla-
ces: preposición, 
conxunción e in-
terxección; grupo 
de palabras: nú-
cleo e comple-
mentos; substanti-
vos, artigos e pro-
nomes, adxectivo; 
tempo e modo 
verbal; persoa 
gramatical; modo 
imperativo e infini-
tivo; complemen-
tos do nome e 
complementos do 
verbo: o suxeito. 

§ LGB4.1.2. Con-
xuga e usa con 
corrección as for-
mas verbais per-
soais e non per-
soais dos verbos. 

forman cada pala-
bra, diferenciando 
a sílaba tónica das 
átonas. 

§ CCL  
§ CAA 

§ LGB4.1.3. Dife-
rencia as sílabas 
que conforman 
cada palabra, dife-
renciando a sílaba 
tónica das átonas. 

§ CCL  
§ CAA 

§ LGB4.1.4. Iden-
tifica e clasifica os 
diferentes tipos de 
enunciado: decla-
rativo, interrogati-
vo, exclamativo e 
imperativo. 

§ CCL  
§ CAA 

§ LGB4.1.5. Iden-
tifica as oracións 
simples, recoñe-
cendo o verbo e 
os seus comple-
mentos: o suxeito; 
utiliza correcta-
mente a concor-
dancia de xénero 
e número e reco-
ñece os comple-
mentos do nome. 

§ CCL  
§ CAA 
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§ B4.2. Coñecer e 
aplicar as normas 
ortográficas xerais 
e as de acentua-
ción en particular, 
apreciando o seu 
valor social e a  

necesidade de cin-
guirse a elas. 

§ b  
§ e 

§ B4.2. Coñece-
mento das normas 
ortográficas, apre-
ciando o seu valor 
social e a necesi-
dade de cinguirse 
a elas  

nos escritos.  
§ B4.3. Uso de 
procedementos de 
derivación, de 
comparación e de 
contraste para 
xulgar sobre a 
corrección das 
palabras e xenera-
lizar as normas 
ortográficas. 

§ LGB4.2.1. Aplica 
correctamente as 
normas de acen-
tuación xerais e 
de acentuación 
diacrítica, así 
como  

as demais normas 
ortográficas, e 
aprecia o seu va-
lor social e a ne-
cesidade de cin-
guirse a elas. 

§ Aplica correcta-
mente as normas 
de acentuación 
xerais así como as 
demais normas 
ortográficas, e 
aprecia o seu  

valor social e a 
necesidade de 
cinguirse a elas. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 

§ B4.3. Utilizar co-
rrectamente as 
regras de puntua-
ción, así como 
unha sintaxe ade-
cuada nas produ-
cións orais e escri-
tas. 

§ e  § B4.4. Compara-
ción e transforma-
ción de enuncia-
dos, mediante 
inserción, supre-
sión, cambio de 
orde, segmenta-
ción e recomposi-
ción, para xulgar 
sobre a gramatica-
lidade dos resul-
tados e facilitar o 
desenvolvemento 
dos conceptos 
lingüísticos e da 
metalinguaxe. 
§ B4.5. Compara-
ción de estruturas 
sintácticas diver-
sas para observar 
a súa equivalencia 
semántica ou po-
sibles alteracións 
do significado. 
§ B4.6. Observa-
ción da inserción e 
coordinación de 
oracións como 
procedementos 
propios da expli-
cación, tanto na 
escritura como na 
expresión oral. 

§ LGB4.3.1. Em-
prega con correc-
cións os signos de 
puntuación. 

• Compara 
estruturas 
sintácticas  

diversas para ob-
servar a súa equi-
valencia semánti-
ca ou posibles 
alteracións do 
significado e em-
prega con correc-
cións os signos de 
puntuación.

§ CCL 

§ LGB4.3.2. Usa 
unha sintaxe ade-
cuada nas súas 
producións. 

§ CCL 

§ LGB4.3.3. Res-
pecta as normas 
morfosintácticas 
de colocación do 
pronome átono. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 

78



§ B4.4. Recoñecer 
e empregar axeita-
damente os conec-
tores, así como 
outros elementos 
de cohesión.

§ e § B4.7. Explora-
ción das posibili-
dades do uso de 
diversos enlaces 
entre oracións 
(causa, conse-
cuencia, finalida-
de,  
contradición, con-
dición...), así  

como doutros 
elementos de 
cohesión, en rela-
ción coa composi-
ción de textos. 

§ LGB4.4.1. Usa 
axeitadamente 
diversos conecto-
res entre oracións: 
causa, conse-
cuencia, finalida-
de, contradición, 
condición... 

• Usa diversos 
enlaces entre  

oracións (causa, 
consecuencia, 
finalidade, contra-
dición, 
condición...), así 
como doutros  

elementos de 
cohesión.

§ CCL 
§ CAA 

§ LGB4.4.2. Re-
coñece determi-
nados procesos 
de cohesión nos 
textos: anáfora, 
deixe, elipse, si-
nónimos... 

§ CCL  
§ CAA 

§ B4.5. Identificar o 
papel semántico do 
suxeito e transfor-
mar oracións acti-
vas en pasivas, e 
viceversa, para 
mellorar a com-
prensión e a produ-
ción de textos. 

§ e § B4.8. Identifica-
ción, en oracións, 
do verbo e os 
seus complemen-
tos, especialmente 
o suxeito, así 
como o papel se-
mántico deste 
(axente, paciente 
e causa).  
§ B4.9. Transfor-
mación de ora-
cións de activa en 
pasiva, e vicever-
sa, para mellorar a 
comprensión de 
determinados tex-
tos. 

§ LGB4.5.1. Iden-
tifica, en oracións, 
o papel semántico 
do suxeito.. 

• Identifica o 
verbo e os 
seus  

complementos. 
• Transforma 

oracións acti-
vas  

en pasivas, e vi-
ceversa.

§ CCL  
§ CAA

§ LGB4.5.2. 
Transforma ora-
cións activas en 
pasiva, e vicever-
sa. 

§ CCL  
§ CAA

§ B4.6. Transformar 
un texto narrativo 
de estilo directo 
noutro de estilo 
indirecto e vicever-
sa. 

§ e § B4.10. Práctica 
do paso de estilo 
directo a estilo 
indirecto na narra-
ción, e viceversa, 
para mellorar a 
produción de tex-
tos. 

§ LGB4.6.1. 
Transforma un 
texto narrativo de 
estilo directo nou-
tro de estilo indi-
recto e viceversa. 

• Pasa do estilo 
directo a ou-
tro  

de estilo indirecto 
e viceversa. 

§ CCL  
§ CAA 
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§ B4.7. Ampliar o 
vocabulario a partir 
do uso do diciona-
rio e do traballo e 
reflexión sobre as 
palabras que con-
forman a lingua. 

§ b  
§ e  
§ i 

§ B4.11. Uso efi-
caz do dicionario, 
en papel ou dixital, 
na busca da am-
pliación do voca-
bulario e como 
consulta ortográfi-
ca e gramatical. § 
B4.12. Ampliación 
do vocabulario, 
mediante o traba-
llo con palabras 
sinónimas, antó-
nimas, homóni-
mas, polisémicas; 
aumentativos e 
diminutivos, ar-
caísmos,  
neoloxismos, es-
tranxeirismos, 
frases feitas, si-
glas e  

abreviaturas.  
§ B4.13. Amplia-
ción do vocabula-
rio mediante os 
procedementos de 
creación de pala-
bras: derivación 
(prefixos e sufi-
xos) e composi-
ción. 

§ LGB4.7.1. Usa 
axeitadamente o 
dicionario para 
buscar calquera 
palabra, seleccio-
nando a acepción 
precisa segundo 
cada contexto. 

• Recoñece e 
usa s i nón i-
mos,  

antónimos, homó-
nimos, palabras 
polisémicas, ar-
caísmos, neolo-
xismos, estranxei-
rismos, frases 
feitas, siglas e 
abreviaturas

§ CCL  
§ CAA  
§ CD 

§ LGB4.7.2. Re-
coñece e crea 
palabras deriva-
das (prefixación e 
sufixación) e com-
postas. 

§ CCL  
§ CAA 

§ LGB4.7.3. Re-
coñece e usa si-
nónimos, antóni-
mos, homónimos, 
palabras  

polisémicas, ar-
caísmos, neolo-
xismos, estranxei-
rismos, frases 
feitas, siglas e 
abreviaturas. 

§ CCL  
§ CAA 

§ B4.8. Coñecer as 
características re-
levantes da lingua 
galega e identificar 
e valorar esta lin-
gua dentro da 
realidade plurilin-
güe e pluricultural 
de España e de 
Europa. 

§ a  
§ d  
§ e  
§ h  
§ m  
§ o 

§ B4.14. Coñece-
mento das carac-
terísticas relevan-
tes (históricas, 
socioculturais...) 
da lingua galega e 
identificación e 
valoración desta 
lingua dentro da 
realidade plurilin-
güe e pluricultural 
de España e de 
Europa. 

§ LGB4.8.1. Iden-
tifica as caracte-
rísticas relevantes 
(históricas, socio-
culturais...) da 
lingua galega. 

• Identifica e 
valora a lin-
gua  

galega dentro da 
realidade plurilin-
güe e pluricultural 
de España e de 
Europa. 

§ CCL  
§ CCEC 

§ LGB4.8.2. Iden-
tifica e valora a 
lingua galega den-
tro da realidade 
plurilingüe e pluri-
cultural de España 
e de Europa. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 
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Bloque 5.  (EDUCACIÓN LITERARIA) 

§ B4.9. Establecer 
relacións entre as 
diversas linguas 
que utiliza ou está 
a aprender o alum-
nado para reflexio-
nar sobre como 
mellorar os seus 
procesos comuni-
cativos na lingua 
galega. 

§ a  
§ b  
§ d  
§ e  
§ m  
§ o 

§ B4.15. Compa-
ración entre as-
pectos das linguas 
que o alumnado 
coñece e/ou está 
a aprender para 
mellorar os proce-
sos comunicativos 
e recoñecer as 
interferencias. 

§ LGB4.9.1. Re-
coñece e evita as 
interferencias en-
tre as linguas que 
está a aprender. 

• Recoñece e 
evita as  

interferencias en-
tre as linguas que 
está a aprender.

§ CCL  
§ CCEC 

§ LGB4.9.2. Iden-
tifica diferenzas, 
regularidades e 
semellanzas sin-
tácticas, ortográfi-
cas, morfolóxicas 
e léxicas entre 
todas as linguas 
que coñece e/ou 
está a aprender, 
como punto de 
apoio para a súa 
aprendizaxe. 

§ CCL  
§ CCEC  
§ CAA  
§ CSIEE 

Criterios ava-
liación

Ob-
xec-
ti-

vos

Contidos Estándares 
aprendizaxe

Mínimos 
esixibles

Com-
peten-
cias 

clave

§ B5.1. Escoitar, 
memorizar, repro-
ducir e valorar 
textos procedentes 
da literatura popu-
lar galega e da 
literatura galega en 
xeral. 

§ b  
§ d  
§ e  
§ o 

§ B5.1. Escoita, 
memorización e 
reprodución de 
textos proceden-
tes da literatura 
popular oral ga-
lega (refráns, 
adiviñas, lendas, 
contos, poemas, 
conxuros, can-
cións, ditos, ro-
mances, canti-
gas) e da literatu-
ra  

§ LGB5.1.1. Escoi-
ta, memoriza e 
reproduce textos 
procedentes da 
literatura popular 
oral galega (re-
fráns, adiviñas, 
lendas, contos, 
poemas, conxuros, 
cancións, ditos, 
romances, canti-
gas) e da literatura  
galega en xeral. 

• Escoita, me-
moriza e re-
produce  

textos proceden-
tes da literatura 
popular oral gale-
ga (refráns, adivi-
ñas, lendas, con-
tos, poemas, con-
xuros, cancións, 
ditos, romances, 
cantigas) e da 
literatura  

§ CCL  
§ CAA  
§ CCEC 
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ra  
galega en xeral.  
§ B5.2. Valora-
ción e aprecio do 
texto literario 
galego (oral ou 
non) como 
vehículo de co-
municación, fonte 
de coñecemento 
da nosa cultura e 
como recurso de 
gozo persoal. 

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

cantigas) e da 
literatura  
galega en xeral. § CCL  

§ CCEC 

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

§ b  
§ d  
§ e  
§ i 

§ B5.3. Lectura 
persoal, silencio-
sa e en voz alta 
de obras en ga-
lego adecuadas 
á idade e aos 
intereses (conto, 
cómic, novela).  
§ B5.4. Lectura 
guiada de textos 
da literatura in-
fantil, adapta-
cións de obras 
literarias clásicas 
e literatura actual 
en diversos so-
portes. 

§ LGB5.2.1. Le en 
silencio obras e 
textos en galego da 
literatura infantil, 
adaptacións de 
obras clásicas e 
literatura actual, 
adaptadas á idade 
e en diferentes 
soportes. 

• Le de manei-
ra persoal,  

silenciosa e en 
voz alta obras en 
galego adecuadas 
á idade e aos in-
tereses (conto, 
cómic, novela). 

§ CCL  
§ CCEC  
§ CD 

§ LGB5.2.2. Le en 
voz alta obras e 
textos en galego da 
literatura infantil, 
adaptacións de 
obras clásicas e 
literatura actual, 
adaptadas á idade 
e en diferentes 
soportes. 

§ CCL  
§ CCEC  
§ CD 

§ B5.3. Analizar as 
características dos 
diferentes xéneros 
e as figuras litera-
rias, así como te-
mas e tópicos re-
correntes.  

§ b  
§ d  
§ e  

§ B5.5. Lectura 
comentada de 
poemas, de rela-
tos e de obras 
teatrais tendo en 
conta as conven-
cións literarias 
(xéneros, figuras) 
e a presenza de 
certos temas e 
motivos repetiti-
vos e tópicos. 

§ LGB5.3.1. Reco-
ñece as  
características fun-
damentais dos 
diferentes xéneros 
literarios: narrativa, 
poesía e teatro. 

• Identifica e 
emprega  

algunhas figuras 
literarias: compa-
racións, metáfo-
ras, personifica-
cións, hipérboles 
e xogos de pala-
bras. 

§ CCL  
§ CCEC 

§ LGB5.3.2. Distin-
gue algúns recur-
sos retóricos e 
métricos propios 
dos poemas. 

§ CCL 
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§ LGB5.3.3. Identi-
fica e emprega 
algunhas figuras 
literarias: compara-
cións, metáforas, 
personificacións, 
hipérboles e xogos 
de palabras. 

§ CCL  
§ CCEC  
§ CAA 

§ LGB5.3.4. Identi-
fica temas e tópi-
cos recorrentes na 
literatura. 

§ CCL  
§ CCEC 

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

§ b  
§ e 

§ B5.6. Recrea-
ción e composi-
ción de poemas 
e relatos para 
comunicar senti-
mentos, emo-
cións, estados de 
ánimo, lembran-
zas, recoñecen-
do as caracterís-
ticas dalgúns 
modelos. 

§ LGB5.4.1. Re-
crea e compón 
poemas e relatos, 
a partir de modelos 
dados, para comu-
nicar sentimentos, 
emocións, estados 
de ánimo, lem-
branzas. 

• Recrea e 
compón 
poemas  

e relatos a partir 
de modelos da-
dos. 

§ CCL  
§ CCEC  
§ CSC 

§ B5.5. Participar 
activamente en 
dramatizacións de 
textos literarios 
diversos. 

§ b  
§ d  
§ e 

§ B5.7. Dramati-
zación e lectura 
dramatizada de 
textos literarios 
diversos. 

§ LGB5.5.1. Parti-
cipa activamente 
en dramatizacións 
de textos literarios 
diversos. 

• Usa una lec-
tura 

dramatizada de 
textos literarios 
diversos. 

§ CCL 

§ B5.6. Valorar a 
literatura en cal-
quera lingua, como 
vehículo de comu-
nicación, fonte de  

coñecemento e 
como recurso de 
gozo persoal. 

§ a  
§ d  
§ e  

§ o 

§ B5.8. Valora-
ción da literatura 
en calquera lin-
gua (maioritaria, 
minoritaria ou  

minorizada), 
como vehículo de 
comunicación, 
fonte de coñe-
cemento e como 
recurso de gozo 
persoal. 

§ LGB5.6.1. Valora 
a literatura en cal-
quera lingua, como 
vehículo de comu-
nicación, fonte de  

coñecemento e 
como recurso de 
gozo persoal. 

• Valora a lite-
ratura en  

calquera lingua, 
como vehículo de 
comunicación, 
fonte de  

coñecemento e 
como recurso de 
gozo persoal. 

§ CCL  
§ CSC  
§ CCEC 
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MATEMÁTICAS 6º CURSO 

§ B5.7. Amosar 
interese, respecto 
e tolerancia ante 
as diferenzas per-
soais, sociais e 
culturais. 

§ a  
§ d  
§ e  
§ o 

§ B5.9. Interese 
por coñecer os 
modelos narrati-
vos e poéticos 
que se utilizan 
noutras culturas. 
§ B5.10. Compa-
ración de imaxes, 
símbolos e mitos 
facilmente inter-
pretables que 
noutras culturas 
serven para en-
tender o mundo e 
axudan a coñe-
cer outras manei-
ras de relacións 
sociais. 

§ LGB5.7.1. Com-
para imaxes, sím-
bolos e mitos sin-
xelos doutras cultu-
ras cos da cultura 
galega, amosando 
interese e respec-
to. 

• Amosa inter-
ese por coñe-
cer  

os modelos narra-
tivos e poéticos 
que se utilizan 
noutras culturas.

§ CCL  
§ CCEC 

§ LGB5.7.2. Amosa 
curiosidade por 
coñecer outros 
costumes e formas 
de relación social,  
respectando e va-
lorando a diversi-
dade cultural.

§ CCL  
§ CCEC 
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Bloque 1.  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

! B1.1. Describir 
e analizar si-
tuacións de 
cambio para 
encontrar pa-
tróns, regulari-
dades e leis 
matemáticas, 
en contextos 
numéricos, 
xeométricos e 
funcionais, va-
lorando a súa 
utilidade para 
facer predi-
cións.

! b 

! g
! B1.1. Proposta 

de pequenas 
investigacións 
en contextos 
numéricos, 
xeométricos e 
funcionais.

! MTB1.1.1. Reali-
za predicións 
sobre os resulta-
dos esperados, 
utilizando os pa-
tróns e leis en-
contrados, anali-
zando a súa ido-
neidade e os 
erros que se pro-
ducen.

A n a l i z a 
r e s u l t a d o s 
tendo en conta 
v a r i a b l e s 
estadís t icas, 
cualitativas y 
cuantitativas

! CMCT 

! CAA

! B1.2. Realizar e 
presentar in-
formes sinxelos 
sobre o desen-
volvemento, 
resultados e 
conclusións 
obtidas no pro-
ceso de investi-
gación.

! b 

! e 

! g 

! i

! B1.1. Proposta 
de pequenas 
investigacións 
en contextos 
numéricos, 
xeométricos e 
funcionais.

! MTB1.2.1. Elabo-
ra informes sobre 
o proceso de 
investigación 
realizado, expo-
ñendo as fases 
do mesmo, valo-
rando os resulta-
dos e as conclu-
sións obtidas.

! CMCT 

! CCL 

! CAA 

! CSIEE 

! CD

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

! b 

! g
! B1.2. Ache-

gamento ao 
método de 
traballo cientí-
fico mediante 
o estudo dal-
gunhas das 
súas caracte-
rísticas e a 
súa práctica 
en situacións 
sinxelas.

! MTB1.3.1. Elabo-
ra conxecturas e 
busca argumen-
tos que as vali-
den ou as refu-
ten, en situacións 
a resolver, en 
contextos numé-
ricos, xeométri-
cos ou funcio-
nais.

! CMCT 

! CAA 

! CSIEE

! B1.4. Desen-
volver e cultivar 
as actitudes 

! b 

! e 

! g

! B1.2. Ache-
gamento ao 
método de 

! MTB1.4.1. Pro-
pón a resolución 
de retos e pro-

! CMCT 

! CAA
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as actitudes 
persoais inhe-
rentes ao traba-
llo matemático.

! g
método de 
traballo cientí-
fico mediante 
o estudo dal-
gunhas das 
súas caracte-
rísticas e a 
súa práctica 
en situacións 
sinxelas. 

! B1.3. Confian-
za nas propias 
capacidades 
para desen-
volver actitu-
des apropia-
das e afrontar 
as dificultades 
propias do 
traballo cientí-
fico.

de retos e pro-
blemas coa pre-
cisión, co esmero 
e co interese 
apropiado ao 
nivel educativo e 
a dificultade da 
situación. 

! MTB1.4.2. 
Desenvolve e 
aplica estratexias 
de razoamento 
(clasificación, 
recoñecemento 
das relacións, 
uso de exemplos 
contrarios) para 
crear e investigar 
conxecturas e 
construír e de-
fender argumen-
tos.

! CMCT 

! CCL 

! CAA

! B1.5. Superar 
bloqueos e in-
seguridades 
ante resolución 
de situacións 
descoñecidas.

! b 

! g 

! i

! B1.4. Utiliza-
ción de me-
dios tecnolóxi-
cos no proce-
so de aprendi-
zaxe para 
obter informa-
ción, realizar 
cálculos nu-
méricos, re-
solver proble-
mas e presen-
tar resultados.

! MTB1.5.1. Refle-
xiona sobre os 
problemas resol-
tos e os procesos 
desenvoltos, va-
lorando as ideas 
claves, apren-
dendo para si-
tuacións futuras 
similares. 

! MTB1.5.2. Utiliza 
ferramentas tec-
nolóxicas para a 
realización de 
cálculos numéri-
cos, para apren-
der e para resol-
ver problemas, 
conxecturas e 
construír e de-
fender argumen-
tos.

! CMCT 

! CAA 

! CSIEE

! CMCT 

! CD 

! CAA 

! CSIEE

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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! B1.6. Seleccio-
nar e utilizar as 
ferramentas 
tecnolóxicas e 
estratexias para 
o cálculo para 
coñecer os 
principios ma-
temáticos e 
resolver pro-
blemas. 

! b 

! e 

! g 

! i

! B1.3. Confian-
za nas propias 
capacidades 
para desen-
volver actitu-
des apropia-
das e afrontar 
as dificultades 
propias do 
traballo cientí-
fico. 

! B1.4. Utiliza-
ción de me-
dios tecnolóxi-
cos no proce-
so de aprendi-
zaxe para 
obter informa-
ción, realizar 
cálculos nu-
méricos, re-
solver proble-
mas e presen-
tar resultados. 

! B1.5. Integra-
ción nas tec-
noloxías da 
información e 
a comunica-
ción no proce-
so de aprendi-
zaxe. 

! MTB1.6.1. Reali-
za un proxecto, 
elabora e presen-
ta un informe 
creando docu-
mentos dixitais 
propios (texto, 
presentación, 
imaxe, vídeo, 
son...), buscan-
do, analizando e 
seleccionando a 
información rele-
vante, utilizando 
a ferramenta 
tecnolóxica axei-
tada e compar-
tindo cos seus 
compañeiros.

! CMCT 

! CD 

! CAA 

! CCL 

! CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS

! B2.1. Ler, es-
cribir e ordenar 
utilizando ra-
zoamentos 
apropiados, 

! b 

! e 

! g

! B2.1. Núme-
ros enteiros, 
decimais e 
fraccións. 

! B2.2. A nume-

! MTB2.1.1. Identi-
fica os números 
romanos aplican-
do o coñecemen-
to á comprensión 

Coñece os 
n ú m e r o s 
romanos 

! CMCT 

! CCEC

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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apropiados, 
distintos tipos 
de números 
(romanos, natu-
rais, fraccións e 
decimais ata as 
milésimas).

fraccións. 

! B2.2. A nume-
ración roma-
na. 

! B2.3. Orde 
numérica. 
Utilización dos 
números ordi-
nais. Compa-
ración de nú-
meros. 

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

! B2.5. Equiva-
lencias entre 
os elementos 
do sistema de 
numeración 
decimal: uni-
dades, dece-
nas, centenas 
etc. 

! B2.6. O siste-
ma de nume-
ración deci-
mal: valor de 
posición das 
cifras. 

! B2.7. O núme-
ro decimal: 
décimas, cen-
tésimas e mi-
lésimas. 

! B2.8. Frac-
cións propias 
e impropias. 
Número mixto. 
Representa-
ción gráfica. 

! B2.9. Os nú-
meros deci-
mais: valor de 
posición. 

! B2.10. Núme-
ros positivos e 
negativos. 

! B2.11. Orde-
nación de 
conxuntos de 
números de 
distinto tipo.

to á comprensión 
de datacións. 

! MTB2.1.2. Le, 
escribe e ordena 
en textos numéri-
cos e da vida 
cotiá, números 
(naturais, frac-
cións e decimais 
ata as 
milésimas), utili-
zando razoamen-
tos apropiados e 
interpretando o 
valor de posición 
de cada unha 
das súas cifras.

L e c t u r a , 
e s c r i t u r a e 
descomposició
n de números 
d e a t a o i t o 
cifras  segudo 
a o r d e d e 
unidades e o  
v a l o r d e 
p o s i c i ó n e n 
n ú m e r o s 
e n t e i r o s e 
decimais

! CMCT 

! CAA 

! CCL

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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! B2.2. Interpre-
tar diferentes 
tipos de núme-
ros segundo o 
seu valor, en 
situacións da 
vida cotiá.

! b 

! e 

! g

! B2.3. Orde 
numérica. 
Utilización dos 
números ordi-
nais. Compa-
ración de nú-
meros. 

! B2.5. Equiva-
lencias entre 
os elementos 
do sistema de 
numeración 
decimal: uni-
dades, dece-
nas, centenas 
etc. 

! B2.12. Con-
cepto de frac-
ción como 
relación entre 
as partes o 
todo. 

! B2.8. Frac-
cións propias 
e impropias. 
Número mixto. 
Representa-
ción gráfica. 

! B2.9. Os nú-
meros deci-
mais: valor de 
posición. 

! B2.13. Re-
dondeo de 
números de-
cimais ás dé-
cima, centé-
sima ou milé-
sima máis 
próxima.  

! B2.10. Núme-
ros positivos e 
negativos. 

! B2.14. Re-
dondeo de 
números natu-
rais ás dece-
nas, centenas 
e millares. 

! MTB2.2.1. Inter-
preta en textos 
numéricos e da 
vida cotiá, núme-
ros (naturais, 
fraccións e deci-
mais ata as milé-
simas), utilizando 
razoamentos 
apropiados e 
interpretando o 
valor de posición 
de cada unha 
das súas cifras. 

! MTB2.2.2. Utiliza 
os números ne-
gativos en con-
textos reais.

Identifica o 
v a l o r d e 
p r o s i c i ó n 
dunha cifra 
en números 
e n t e i r o s e 
decimais

! CMCT 

! CAA 

! CCL

R e c o ñ e c e e  
f a i 
comparac ión 
d e n ú m e r o s 
p o s i t i v o s e 
negativos

! CMCT

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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! B2.3. Realizar 
operacións e 
cálculos numé-
ricos mediante 
diferentes pro-
cedementos, 
incluído o 
cálculo mental, 
facendo refe-
rencia implícita 
ás propiedades 
das operación, 
en situación de 
resolución de 
problemas.

! g ! B2.15. Frac-
cións equiva-
lentes, redu-
ción de dúas 
ou máis frac-
cións a común 
denominador. 

! B2.13. Re-
dondeo de 
números de-
cimais á déci-
ma, centésima 
ou milésima 
máis próxima.  

! B2.16. Rela-
ción entre 
fracción e nú-
mero decimal, 
aplicación á 
ordenación de 
fraccións.

! MTB2.3.1. Redu-
ce dúas ou máis 
fraccións a co-
mún denomina-
dor e calcula 
fraccións equiva-
lentes. 

! MTB2.3.2. Re-
dondea números 
decimais á déci-
ma, centésima ou 
milésima máis 
próxima. 

! MTB2.3.3. Orde-
na fraccións apli-
cando á relación 
entre fracción e 
número decimal.

Identifica frac-
cións equiva-
lentes

! CMCT

! CMCT

! CMCT

! B2.4. Utilizar as 
propiedades 
das operacións, 
as estratexias 
persoais e os 
diferentes pro-
cedementos 
que se usan 
segundo a na-
tureza do cálcu-
lo que se reali-
zará (algoritmos 
escritos, cálculo 
mental, tenteo, 
estimación e 
calculadora).

! g ! B2.15. Frac-
cións equiva-
lentes, redu-
ción de dúas 
ou máis frac-
cións a común 
denominador. 

! B2.17. Divisi-
bilidade: múl-
tiplos, diviso-
res, números 
primos e nú-
meros com-
postos. Crite-
rios de divisibi-
lidade.

! MTB2.4.1. Coñe-
ce e aplica os 
criterios de divi-
sibilidade por 2, 
3, 5, 9 e 10.

! CMCT

! B2.5. Utilizar os 
números entei-
ros, decimais, 
fraccionarios e 
as porcentaxes 

! b 

! e 

! g

! B2.18. Esti-
mación de 
resultados. 

! B2.19. Com-
probación de 

! MTB2.5.1. Opera 
cos números 
coñecendo a 
xerarquía das 
operacións. 

R e s o l v e 
o p e r a c i ó n s 
combinadas de 
sumas, restas, 
multiplicación e 
división.

! CMCT

! CMCT 

! CCL
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as porcentaxes 
sinxelas para 
interpretar e 
intercambiar 
información en 
contextos da 
vida cotiá.

probación de 
resultados 
mediante es-
tratexias arit-
méticas. 

! B2.20. Propie-
dades das 
operacións e 
relacións entre 
elas utilizando 
números natu-
rais.

operacións. 

! MTB2.5.2. Utiliza 
diferentes tipos 
de números en 
contextos reais, 
establecendo 
equivalencias 
entre eles, identi-
ficándoos e utili-
zándoos como 
operadores na 
interpretación e 
resolución de 
problemas. 

! MTB2.5.3. Esti-
ma e comproba 
resultados me-
diante diferentes 
estratexias.

multiplicación e 
división.

! CMCT 

! CAA

! B2.6. Operar 
cos números 
tendo en conta 
a xerarquía nas 
operacións, 
aplicando as 
propiedades 
destas, as es-
tratexias per-
soais e os dife-
rentes proce-
dementos que 
se utilizan se-
gundo a natu-
reza do cálculo 

! b 

! g
! B2.17. Divisi-

bilidade: múl-
tiplos, diviso-
res, números 
primos e nú-
meros com-
postos. Crite-
rios de divisibi-
lidade. 

! B2.21 Opera-
cións con nú-
meros natu-
rais: suma, 
resta, multipli-
cación e divi-

! MTB2.6.1. Calcu-
la cadrados, cu-
bos e potencias 
de base 10. 

! MTB2.6.2. Reali-
za sumas e res-
tas de fraccións 
co mesmo de-
nominador. Cal-
cula o produto 
dunha fracción 
por un número. 

Lectura e es-
critura de po-
tencias e po-
tencias de 
base diz, iden-
tificación dos  
seus termos.

! CMCT

! CMCT

Realiza sumas, 
r e s t a s y 

! CMCT
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reza do cálculo 
que se realizará 
(algoritmos 
escritos, cálculo 
mental, tenteo, 
estimación, 
calculadora), 
usando o máis 
adecuado

cación e divi-
sión.  

! B2.22. Poten-
cia como pro-
duto de facto-
res iguais. 
Cadrados e 
cubos. Poten-
cias de base 
10. 

! B2.23. Identifi-
cación e uso 
dos termos 
propios da 
división.  

! B2.20. Propie-
dades das 
operacións e 
relacións entre 
elas utilizando 
números natu-
rais. 

! B2.24. Opera-
cións con 
fraccións. 

! B2.25. Opera-
cións con nú-
meros deci-
mais. 

! B2.26. Utiliza-
ción dos algo-
ritmos están-
dar de suma, 
resta, multipli-
cación e divi-
sión.

! MTB2.6.3. Reali-
za operacións 
con números 
decimais. 

! MTB2.6.4. Aplica 
a xerarquía das 
operacións e os 
usos da parénte-
se. 

! MTB2.7.1. Calcu-
la e utiliza as 
porcentaxes 
dunha cantidade 
para expresar 
partes.

r e s t a s y 
multiplicacione
s  con números 
decimales. 

R e s o l v e 
o p e r a c i ó n s  
combinadas de 
sumas, restas, 
multiplicación e 
división.

! CMCT 

! CAA

! B2.7. Iniciarse 
no uso das por-
centaxes e a 
proporcionali-
dade directa 
para interpretar 
e intercambiar 
información e 
resolver pro-

! b 

! e 

! g

! B2.16. Rela-
ción entre 
fracción e nú-
mero decimal, 
aplicación á 
ordenación de 
fraccións. 

! B2.27. Por-
centaxes e 

! MTB2.7.2. Esta-
blece a corres-
pondencia entre 
fraccións sinxe-
las, decimais e 
porcentaxes. 

! MTB2.7.3. Calcu-
la aumentos e 
diminucións por-

R e s o l v e 
p r o b l e m a s 
s i n x e l o s d e 
porcentaxes.

! CMCT

! CMCT

! CMCT

! CMCT 

! CAA
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resolver pro-
blemas en con-
textos da vida 
cotiá.

! B2.27. Por-
centaxes e 
proporcionali-
dade. 

! B2.28. Expre-
sión das par-
tes utilizando 
porcentaxes. 

! B2.29. Co-
rrespondencia 
entre fraccións 
sinxelas, de-
cimais e por-
centaxes. 

! B2.30. Aumen-
tos e diminu-
cións porcen-
tuais. 

! B2.31. Pro-
porcionalidade 
directa.  

! B2.32. A regra 
de tres en 
situacións de 
proporcionali-
dade directa: 
lei do dobre, 
triplo, metade. 

! B2.33. Reso-
lución de pro-
blemas da 
vida cotiá. 

la aumentos e 
diminucións por-
centuais. 

! MTB2.7.4. Usa a 
regra de tres en 
situacións de 
proporcionalida-
de directa: lei do 
dobre, triplo, me-
tade, para resol-
ver problemas da 
vida diaria. 

! MTB2.7.5. Re-
solve problemas 
da vida cotiá utili-
zando porcenta-
xes e regra de 
tres en situacións 
de proporcionali-
dade directa, 
explicando oral-
mente e por es-
crito o significado 
dos datos, a si-
tuación formula-
da, o proceso 
seguido e as 
solucións obti-
das.

! CMCT 

! CCL 

! CAA

! B2.8. Coñecer, 
utilizar e auto-
matizar algorit-
mos estándar 
de suma, resta, 
multiplicación e 
división con 
distintos tipos 
de números, en 
comprobación 
de resultados 
en contextos de 
resolución de 

! b 

! g
! B2.17. Divisi-

bilidade: múl-
tiplos, diviso-
res, números 
primos e nú-
meros com-
postos. Crite-
rios de divisibi-
lidade. 

! B2.18. Esti-
mación de 
resultados. 

! MTB2.8.1. Em-
prega e automa-
tiza algoritmos 
estándar de 
suma, resta, mul-
tiplicación e divi-
sión con distintos 
tipos de números 
(naturais, entei-
ros, decimais e 
fraccións). 

! MTB2.8.2. Des-
compón de forma 

R e s o l v e 
o p e r a c i ó n s 
combinadas de 
sumas, restas, 
multiplicación e 
divisións

! CMCT 

! CAA

! CMCT

! CMCT

! CMCT

! CMCT

! CMCT
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en contextos de 
resolución de 
problemas e en 
situacións da 
vida cotiá.

resultados. 

! B2.26. Utiliza-
ción dos algo-
ritmos están-
dar de suma, 
resta, multipli-
cación e divi-
sión. 

! B2.34. Auto-
matización de 
algoritmos.  

! B2.35. Des-
composición 
de forma aditi-
va e de forma 
aditivo-multi-
plicativa.  

! B2.36. Des-
composición 
de números 
naturais aten-
dendo o valor 
de posición 
das súas ci-
fras.  

! B2.37. Cons-
trución de 
series ascen-
dentes e des-
cendentes.  

! B2.38. Obten-
ción dos pri-
meiros múlti-
plos dun nú-
mero dado. 

! B2.39. Obten-
ción de todos 
os divisores 
de calquera 
número menor 
de 100. 

! B2.40. Des-
composición 
de números 
decimais 
atendendo ao 
valor de posi-
ción das súas 
cifras.  

! B2.41. Cálculo 
de tantos por 
cen en situa-
cións reais. 

! B2.42. Elabo-
ración e uso 

! MTB2.8.2. Des-
compón de forma 
aditiva e de for-
ma aditivo- multi-
plicativa, núme-
ros menores de 
un millón, aten-
dendo o valor de 
posición das 
súas cifras. 

! MTB2.8.8. Calcu-
la todos os divi-
sores de calque-
ra número menor 
de 100. 

! MTB2.8.9. Calcu-
la o mcm e o 
mcd. 

! MTB2.8.10. Des-
compón números 
decimais aten-
dendo ao valor 
de posición das 
súas cifras. 

! MTB2.8.11. Cal-
cula tantos por 
cen en situacións 
reais. 

! MTB2.8.12. Ela-
bora e emprega 
estratexias de 
cálculo mental.

! CMCT 

! CAA
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! B2.9. Identificar, 
resolver pro-
blemas da vida 
cotiá, adecua-
dos ao seu ni-
vel, estable-
cendo cone-
xións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorando a 
utilidade dos 
coñecementos 
matemáticos 
adecuados e 
reflexionando 
sobre o proceso 
aplicado para a 
resolución de 
problemas.

! b 

! e 

! g

! B2.19. Com-
probación de 
resultados 
mediante es-
tratexias arit-
méticas. 

! B2.44. Reso-
lución de pro-
blemas da 
vida cotiá. 

! MTB2.9.1. Re-
solve problemas 
que impliquen o 
dominio dos con-
tidos traballados, 
empregando es-
tratexias heurísti-
cas, de razoa-
mento (clasifica-
ción, recoñece-
mento das rela-
cións, uso de 
exemplos contra-
rios), creando 
conxecturas, 
construíndo, ar-
gumentando e 
tomando deci-
sións, valorando 
as súas conse-
cuencias e a 
conveniencia do 
seu uso. 

! MTB2.9.2. Refle-
xiona sobre o 
procedemento 
aplicado á reso-
lución de proble-
mas: revisando 
as operacións 
empregadas, as 
unidades dos 
resultados, com-
probando e inter-
pretando as solu-
cións no contexto 
e buscando ou-
tras formas de 
resolvelo.

R e s o l v e 
problemas con 
operacións de 
n ú m e r o s 
e n t e i r o s e 
decimais.

! CMCT 

! CAA 

! CCL 

! CSIEE

! CMCT 

! CAA 

! CCL 

! CSIEE

BLOQUE 3. MEDIDA

! B3.1. Escoller 
os instrumentos 
de medida máis 
pertinentes en 
cada caso, es-

! b 

! e 

! g

! B3.1. Elección 
da unidade 
máis axeitada 
para a expre-
sión dunha 

! MTB3.1.1. Esti-
ma lonxitudes, 
capacidades, 
masas, superfi-
cies e volumes 

D i f e r e n c i a 
e n t r e 
lonxitude e 
superficie

! CMCT 

! CCL 

! CAA

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave

95



pertinentes en 
cada caso, es-
timando a me-
dida de magni-
tudes de lonxi-
tude, capacida-
de, masa e 
tempo facendo 
previsións ra-
zoables.

para a expre-
sión dunha 
medida. 

! B3.2. Realiza-
ción de medi-
cións. 

! B3.3. Estima-
ción de lonxi-
tudes, capaci-
dades, masas, 
superficies e 
volumes de 
obxectos e 
espazos co-
ñecidos; elec-
ción da unida-
de e dos ins-
trumentos 
máis axeita-
dos para me-
dir e expresar 
unha medida.

masas, superfi-
cies e volumes 
de obxectos e 
espazos coñeci-
dos elixindo a 
unidade e os 
instrumentos 
máis axeitados 
para medir e ex-
presar unha me-
dida, explicando 
de forma oral o 
proceso seguido 
e a estratexia 
utilizada. 

! MTB3.1.2. Mide 
con instrumentos, 
utilizando estra-
texias e unidades 
convencionais e 
non convencio-
nais, elixindo a 
unidade máis 
axeitada para a 
expresión dunha 
medida.

! CMCT 

! CAA

! B3.2. Operar 
con diferentes 
medidas

! g ! B3.4. Compa-
ración e orde-
nación de me-
didas dunha 

! MTB3.2.1. Suma 
e resta medidas 
de lonxitude, 
capacidade, 

! CMCT

! CMCT
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didas dunha 
mesma magni-
tude. 

! B3.5. Desen-
volvemento de 
estratexias 
para medir 
figuras de 
maneira exac-
ta e aproxima-
da. 

! B3.6. Compa-
ración de su-
perficies de 
figuras planas 
por superposi-
ción, descom-
posición e 
medición. 

! B3.7. Sumar e 
restar medidas 
de lonxitude, 
capacidade, 
masa, superfi-
cie e volume.

capacidade, 
masa, superficie 
e volume en for-
ma simple dando 
o resultado na 
unidade determi-
nada de ante-
mán. 

! MTB3.2.2. Ex-
presa en forma 
simple a medi-
ción da lonxitude, 
capacidade ou 
masa dada en 
forma complexa 
e viceversa. 

! MTB3.2.3. Com-
para e ordena 
medidas dunha 
mesma magnitu-
de.

! CMCT

! B3.4. Utilizar as 
unidades de 
medida máis 
usuais, conver-
tendo unhas 

! b 

! e 

! g

! B3.8. Explica-
ción oral e 
escrita do pro-
ceso seguido 
e da estratexia 

! MTB3.4.1. Coñe-
ce e utiliza as 
equivalencias 
entre as medidas 
de capacidade e 

I d e n t i f i c a e 
u t i l i z a a s 
unidades máis 
u s u a i s d e 
m e d i d a d e 
l o n x i t u d e e 

! CMCT

! CCL 

! CAA
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tendo unhas 
unidades nou-
tras da mesma 
magnitude, 
expresando os 
resultados en 
unidades de 
medida máis 
axeitadas, ex-
plicando oral-
mente e por 
escrito o proce-
so seguido e 
aplicándoo á 
resolución de 
problemas.

e da estratexia 
utilizada en 
calquera dos 
procedemen-
tos emprega-
dos. 

! B3.9. Equiva-
lencias entre 
as medidas de 
capacidade e 
volume.

de capacidade e 
volume. 

! MTB3.4.2. Expli-
ca de forma oral 
e por escrito os 
procesos segui-
dos e as estrate-
xias utilizadas en 
todos os proce-
dementos reali-
zados. 

! MTB3.4.3. Re-
solve problemas 
utilizando as uni-
dades de medida 
máis usuais, 
convertendo un-
has unidades 
noutras da mes-
ma magnitude, 
expresando os 
resultados nas 
unidades de me-
dida máis axeita-
das, explicando 
oralmente e por 
escrito o proceso 
seguido.

m e d i d a d e 
l o n x i t u d e e 
superficies na 
vida diaria.  

R e a l i z a 
s i n x e l a s   
operacións de 
suma e resta 
con unidades 
de lonxitude e 
resolución de 
p r o b l e m a s 
sinxelos.

! CMCT 

! CCL 

! CAA

! B3.5. Coñecer 
o sistema sesa-
xesimal para 
realizar cálculos 
con medidas 
angulares.

! b 

! g
! B3.10. O sis-

tema sesaxe-
simal. 

! B3.11. O án-
gulo como 
unidade de 
medida dun 
ángulo. Medi-
da de ángulos.

! MTB3.5.1. Re-
solve problemas 
realizando cálcu-
los con medidas 
angulares.

R e a l i z a 
equivalencias 
entre grados, 
m i n u t o s e 
segundos . 

Suma e resta 
de ángulos

! CMCT 

! CAA
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! B3.6. Identificar 
e resolver pro-
blemas da vida 
cotiá adecua-
dos ao seu ni-
vel, estable-
cendo cone-
xións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorando a 
utilidade dos 
coñecementos 
matemáticos 
axeitados e 
reflexionando 
sobre o proceso 
aplicado para a 
resolución de 
problemas.

! b 

! g
! B3.12. Reso-

lución de pro-
blemas de 
medida.

! MTB3.6.1. Refle-
xiona sobre o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas revi-
sando as opera-
cións utilizadas, 
as unidades dos 
resultados, com-
probando e inter-
pretando as solu-
cións no contexto 
e buscando ou-
tras formas de 
resolvelo.

! CMCT 

! CAA 

! CSIEE

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

! B4.1. Utilizar as 
nocións xeomé-
tricas de parale-
lismo, perpen-
dicularidade, 
simetría, xeo-
metría, períme-
tro e superficie 

! g ! B4.1. Posi-
cións relativas 
de rectas e 
circunferen-
cias. 

! B4.2. Ángulos 
en distintas 
posicións: 

! MTB4.1.1. Identi-
fica e representa 
posicións relati-
vas de rectas e 
circunferencias. 

! MTB4.1.2. Identi-
fica e representa 
ángulos en dife-

! CMCT

! CMCT

! CMCT

! CMCT

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave

99



metría, períme-
tro e superficie 
para describir e 
comprender 
situacións da 
vida cotiá.

en distintas 
posicións: 
consecutivos, 
adxacentes, 
opostos polo 
vértice... 

! B4.3. Sistema 
de coordena-
das cartesia-
nas. Descri-
ción de posi-
cións e mo-
vementos. 

! B4.4. A repre-
sentación 
elemental do 
espazo, esca-
las e gráficas 
sinxelas.

fica e representa 
ángulos en dife-
rentes posicións: 
consecutivos, 
adxacentes, 
opostos polo 
vértice… 

! MTB4.1.3. Des-
cribe posicións e 
movementos por 
medio de coor-
denadas, distan-
cias, ángulos, 
xiros… 

! MTB4.1.4. Reali-
za escalas e grá-
ficas sinxelas, 
para facer repre-
sentacións ele-
mentais no espa-
zo. 

! MTB4.1.5. Identi-
fica en situacións 
moi sinxelas a 
simetría do tipo 
axial e especular.

! CMCT

! B4.2 Coñecer 
as figuras pla-
nas; cadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, trape-
cio e rombo.

! g 

! i
! B4.5. Formas 

planas e es-
paciais: figu-
ras planas: 
elementos, 
relación e cla-
sificación. 

! B4.6. Clasifi-
cación de 
triángulos 
atendendo os 
seus lados e 
os seus ángu-
los.

! MTB4.2.1. Clasi-
fica triángulos 
atendendo aos 
seus lados e aos 
seus ángulos, 
identificando as 
relacións entre os 
seus lados e en-
tre ángulos. 

! MTB4.2.2. Utiliza 
instrumentos de 
debuxo e ferra-
mentas tecnoló-
xicas para a 
construción e 
exploración de 
formas xeométri-
cas.

R e c o ñ e c e 
c a r a s , 
v é r t i c e s e 
aristas dun 
poliedro.

! CMCT

! CMCT 

! CD

! B4.3. Com-
prender o mé-

! b 

! g
! B4.5. Formas 

planas e es-
! MTB4.3.1. Calcu-

la a área e o pe-
Cálcula  áreas 
de triángulos, 

! CMCT
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prender o mé-
todo de calcular 
a área dun pa-
ralelogramo, 
triángulo, trape-
cio e rombo. 
Calcular a área 
de figuras pla-
nas.

! g planas e es-
paciais: figu-
ras planas: 
elementos, 
relación e cla-
sificación. 

! B4.6. Clasifi-
cación de 
triángulos 
atendendo os 
seus lados e 
os seus ángu-
los.

la a área e o pe-
rímetro de: rec-
tángulo, cadrado 
e triángulo. 

! MTB4.3.2. Aplica 
os conceptos de 
perímetro e su-
perficie de figuras 
para a realización 
de cálculos sobre 
planos e espazos 
reais e para in-
terpretar situa-
cións da vida 
diaria.

de triángulos, 
p o l í g o n o s 
r e g u l a r e s e 
c í r c u l o 
mediante as 
suas fórmulas.

! CMCT 

! CAA

! B4.4. Utilizar as 
propiedades 
das figuras pla-
nas para resol-
ver problemas.

! g ! B4.7. Clasifi-
cación de 
cuadriláteros 
atendendo o 
paralelismo 
dos seus la-
dos. Clasifica-
ción dos para-
lelepípedos. 

! B4.8. Conca-
vidade e con-
vexidade de 
figuras planas. 

! B4.9. A circun-
ferencia e o 
círculo. Ele-
mentos bási-
cos: centro, 
raio, diámetro, 
corda, arco, 
tanxente e 
sector circular.

! MTB4.4.1. Identi-
fica e diferencia 
os elementos 
básicos da cir-
cunferencia e 
círculo: centro, 
raio, diámetro, 
corda, arco, tan-
xente e sector 
circular. 

! MTB4.4.2. Calcu-
la perímetro e 
área da circunfe-
rencia e do círcu-
lo.

Resolve 
problemas 
sinxelos coa 
medida de 
áreas e pe-
rímetro

! CMCT

! CMCT

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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! B4.5. Interpre-
tar representa-
cións espaciais 
realizadas a 
partir de siste-
mas de refe-
rencia e de 
obxectos ou 
situacións fami-
liares.

! b 

! g
! B4.10. Inter-

pretación de 
representa-
cións espa-
ciais en situa-
cións da vida 
cotiá. 

! MTB4.5.1. Com-
prende e descri-
be situacións da 
vida cotiá, e in-
terpreta e elabora 
representacións 
espaciais (pla-
nos, esbozos de 
itinerarios, ma-
quetas,…), utili-
zando as nocións 
xeométricas bá-
sicas (situación, 
movemento, pa-
ralelismo, per-
pendicularidade, 
escala, simetría, 
perímetro e su-
perficie).

! CMCT 

! CAA

! B4.6. Identificar, 
resolver pro-
blemas da vida 
cotiá axeitados 
ao seu nivel, 
establecer co-

! b 

! e 

! g

! B4.11. Reso-
lución de pro-
blemas de 
xeometría 
relacionados 
coa vida cotiá. 

! MTB4.6.1 Resol-
ve problemas 
xeométricos que 
impliquen domi-
nio dos contidos 
traballados, utili-

! CMCT 

! CAA 

! CCL 

! CSIEE

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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establecer co-
nexións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorar a utili-
dade dos coñe-
cementos ma-
temáticos axei-
tados reflexio-
nando sobre o 
proceso aplica-
do para a reso-
lución de pro-
blemas.

coa vida cotiá. traballados, utili-
zando estratexias 
heurísticas de 
razoamento (cla-
sificación, reco-
ñecemento das 
relacións, uso de 
exemplos contra-
rios), creando 
conxecturas, 
construíndo, ar-
gumentando e 
tomando deci-
sións, valorando 
as súas conse-
cuencias e a 
conveniencia da 
súa utilización. 

! MTB4.6.2. Refle-
xiona sobre o 
proceso de reso-
lución de proble-
mas: revisando 
as operacións 
utilizadas, as 
unidades dos 
resultados, com-
probando e inter-
pretando as solu-
cións no contex-
to, propoñendo 
outras formas de 
resolvelo.

! CMCT 

! CAA

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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! B5.1. Recoller e 
rexistrar unha 
información 
cuantificable, 
utilizando al-
gúns recursos 
sinxelos de 
representación 
gráfica: táboas 
de datos, blo-
ques de barras, 
diagramas li-
neais… comu-
nicando a in-
formación.

! b 

! g
! B5.1. Recolli-

da e clasifica-
ción de datos 
cualitativos e 
cuantitativos.

! MTB5.1.1. Identi-
fica datos cualita-
tivos e cuantitati-
vos en situacións 
familiares.

! CMCT 

! CAA

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

! b 

! g
! B5.2. Constru-

ción de táboas 
de frecuencias 
absolutas e 
relativas. 

! B5.3. Inicia-

! MTB5.2.1. Reco-
lle e clasifica 
datos cualitativos 
e cuantitativos de 
situacións do seu 
contorno, utili-
zándoos para 

U t i l i z a 
Instrumentos 
para o rexistro 
e ordenación 
d e d a t o s , 
t a b l a s d e 

! CMCT 

! CAA

! CMCT 

! CAA

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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datos relativos 
ao contorno 
inmediato.

! B5.3. Inicia-
ción intuitiva 
ás medidas de 
centralización: 
a media arit-
mética, a 
moda e o ran-
go. 

! B5.4. Realiza-
ción e inter-
pretación de 
gráficas sinxe-
las: diagramas 
de barras, 
poligonais e 
sectoriais.  

! B5.5. Análise 
crítica das 
informacións 
que se pre-
sentan me-
diante gráficas 
estatísticas.

contorno, utili-
zándoos para 
construír táboas 
de frecuencias 
absolutas e rela-
tivas 

! MTB5.2.2. Aplica 
de forma intuitiva 
a situacións fami-
liares as medidas 
de centralización: 
a media aritméti-
ca, a moda e o 
rango. 

! MTB5.2.3. Reali-
za e interpreta 
gráficos moi sin-
xelos: diagramas 
de barras, poli-
gonais e secto-
riais, con datos 
obtidos de situa-
cións moi próxi-
mas.  

! MTB5.2.4. Reali-
za análise crítica 
e argumentada 
sobre as infor-
macións que se 
presentan me-
diante gráficas 
estatísticas

t a b l a s d e 
f r e c u e n c i a s 
a b s o l u t a e 
relativa

! CMCT 

! CAA

! B5.3. Facer 
estimacións 
baseadas na 
experiencia 
sobre o resulta-
do (posible, 
imposible, se-
guro, máis ou 
menos proba-
ble) de situa-
cións sinxelas 
nas que inter-
veña o azar e 
comprobar o 
dito resultado.

! g ! B5.6. Carácter 
aleatorio dal-
gunhas expe-
riencias

! MTB5.3.1. Identi-
fica situacións de 
carácter aleato-
rio.

Diferencia de 
exper ienc ias 
a lea to r ias e 
non aleatorias.

! CMCT

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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! 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.

! b 

! g
! B5.6. Carácter 

aleatorio dal-
gunhas expe-
riencias.

! MTB5.4.1. Reali-
za conxecturas e 
estimacións so-
bre algún xogos 
(moedas, dados, 
cartas, loterías…)

E m p r e g a o 
concepto de 
s u c e s o e 
c las i f i cac ión 
( p o s i b l e , 
imposible ou 
seguro)

! CMCT 

! CAA

! B5.5. Identificar 
e resolver pro-
blemas da vida 
cotiá axeitados 
ao seu nivel, 
establecer co-

! b 

! e 

! g

! B5.7. Inicia-
ción intuitiva 
ao cálculo da 
probabilidade 
dun suceso.

! MTB5.5.1. Re-
solve problemas 
que impliquen 
dominio dos con-
tidos propios da 
estatística e pro-

! CMCT 

! CAA 

! CCL 

! CSIEE

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave
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VALORES SOCIAIS E CIVICOS 6º CURSO 

establecer co-
nexións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorar a utili-
dade dos coñe-
cementos ma-
temáticos axei-
tados reflexio-
nando sobre o 
proceso aplica-
do para a reso-
lución de pro-
blemas.

estatística e pro-
babilidade, utili-
zando estratexias 
heurísticas, de 
razoamento (cla-
sificación, reco-
ñecemento das 
relacións, uso de 
exemplos contra-
rios…), creando 
conxecturas, 
construíndo, ar-
gumentando e 
tomando deci-
sións, valorando 
as consecuen-
cias destas e a 
conveniencia da 
súa utilización. 

! MTB5.5.2. Refle-
xiona sobre o 
proceso de reso-
lución de proble-
mas revisando as 
operacións utili-
zadas, as unida-
des dos resulta-
dos, comproban-
do e interpretan-
do as solucións 
no contexto e 
propoñendo ou-
tras formas de 
resolvelo.

! CMCT 

! CAA 

! CCL 

! CSIEE

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEXTO

Criterios de ava-
liación

Obxecti-
vos

Contidos
Estándares de 
aprendizaxe

Mínimos esixi-
bles

Competen-
cias clave

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
Competen-
cias clave
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! B1.1. Cons-
truír o estilo 
persoal ba-
seándose na 
respectabili-
dade e na 
dignidade 
persoal.

! m 

! k
! B1.1. O auto-

concepto. A 
autovalora-
ción; os trazos 
de personali-
dade. A auto-
conciencia 
emocional. A 
respectabili-
dade e a dig-
nidade per-
soal. O estilo 
persoal positi-
vo.

! VSCB1.1.1 Explica 
o valor da respec-
tabilidade e da 
dignidade persoal.

Explica o valor 
da respectabili-
dade e da digni-
dade persoal.

! CSC    

! CCL

! VSCB1.1.2. Actúa 
de forma respecta-
ble e digna.

Actúa de forma 
respectable e 
digna.

! CSC      

!  CSIEE    

! VSCB1.1.3 Coñe-
ce e asume os 
rasgos  caracterís-
ticos da súa per-
sonalidade, po-
ñéndoos de mani-
festo asertivamen-
te.

! CAA 

! CCL

! B1.2. Estrutu-
rar un pensa-
mento efectivo 
e independen-
te empregan-
do as emo-
cións de forma 
positiva.

! m 

! a 
! B1.2. O auto-

control. A re-
gulación dos 
sentimentos. 
As estratexias 
de reestrutu-
ración cogniti-
va. A resilien-
cia.

! VSCB1.2.1. Utiliza 
estratexias de re-
estruturación cog-
nitiva.

! CAA

! VSCB1.2.2. Des-
cribe o valor da 
reestruturación 
cognitiva e a resi-
liencia.

! CCL 

! CSIEE

! VSCB1.2.3 Aplica 
o autocontrol á 
toma de decisións, 
á negociación e á 
resolución de con-
flitos.

Aplica o auto-
control á toma 
de decisións, á 
negociación e á 
resolución de 
conflitos.

! CSC 

! CSIEE

! VSCB1.2.4. Expre-
sa os seus senti-
mentos, necesida-
des e dereitos, á 
vez que respecta 
os dos e das de-
mais nas activida-
des cooperativas.

. Expresa os 
seus sentimen-
tos, necesidades 
e dereitos, á vez 
que respecta os 
dos e das de-
mais

! CSC 

! CSIEEC
SC 

! CCL

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
Competen-
cias clave
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! B1.3. A res-
ponsabilidade. 
O sentido do 
compromiso 
respecto a un 
mesmo e aos 
demais. Valo-
ración do erro 
como factor de 
aprendizaxe e 
mellora. A 
automotiva-
ción.

! M 

! b
! B1.3. Desen-

volver o propio 
potencial, 
mantendo 
unha motiva-
ción intrínseca 
e esforzándo-
se para o lo-
gro de éxitos 
individuais e 
compartidos.

! VSCB1.3.1. Traba-
lla en equipo valo-
rando o esforzo 
individual e colecti-
vo e asumindo 
compromisos para 
a consecución de 
obxectivos.

! CSC           

! CSIEE

! VSCB1.3.2. Expli-
ca razóns para 
asumir as súas 
responsabilidades 
durante a colabo-
ración.

Explica razóns 
para asumir as 
súas responsa-
bilidades duran-
te a colabora-
ción.

! CSC  

! CAA  

! CSIEE

! VSCB1.3.3. Xera 
confianza nos de-
mais realizando 
unha autoavalia-
ción responsable 
da execución das 
tarefas.

Xera confianza 
nos demais rea-
lizando unha 
autoavaliación 
responsable da 
execución das 
tarefas.

! CSC 

! CAA 

! CSIEE

! B1.4. Adquirir 
capacidades 
para tomar 
decisións de 
forma inde-
pendente, 
manexando as 
dificultades 
para superar 
frustracións e 
sentimentos 
negativos ante 
os problemas.

! b 

! m
! B1.4. A auto-

nomía persoal 
e a autoesti-
ma. Segurida-
de nun mesmo 
e nunha mes-
ma, iniciativa, 
autonomía 
para a acción, 
confianza nas 
propias posibi-
lidades. A 
toma de deci-
sións persoal 
meditada. 
Tolerancia á 
frustración

! VSCB1.4.1 Propón 
alternativas á reso-
lución de proble-
mas sociais.

Emprega o pen-
samento cretati-
vo na resolución 
de problemas.

! CSC               

! CSIEE

! VSCB1.4.2. Sabe 
facer fronte á in-
certeza, ao medo 
ou ao fracaso.

! CSC          

! CSIEE           

! B1.5. Propo-
ñerse desafíos 
e levalos a 
cabo mediante 
unha toma de 
decisións per-

! B 

! c
! B1.5. A toma 

de decisións 
persoais medi-
tadas: técni-
cas e recur-
sos. Causas e 

! VSCB1.5.1 Em-
prega o pensa-
mento consecuen-
cial para tomar 
decisións éticas.. 

! CSIEE 

! CSC       

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
Competen-
cias clave
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decisións per-
soal, meditada 
e responsable, 
desenvolven-
do un bo sen-
tido do com-
promiso res-
pecto a un 
mesmo e aos 
demais.

sos. Causas e 
consecuencias 
das acción 
propias. O 
sentido do 
compromiso 
respecto a un 
mesmo e aos 
demais. 

! B1.5. A toma 
de decisións 
persoais medi-
tadas: técni-
cas e recur-
sos. Causas e 
consecuencias 
das acción 
propias. O 
sentido do 
compromiso 
respecto a un 
mesmo e aos 
demais.

! VSCB1.5.2. . Iden-
tifica vantaxes e 
inconvenientes 
dunha posible so-
lución antes de 
tomar unha deci-
sión ética.

! CSC        

! CSIEE  

! B1.6. Propo-
ñerse desafíos 
e levalos a 
cabo mediante 
unha toma de 
decisión per-
soal, meditada 
e responsable, 
desenvolven-
do un bo sen-
tido do com-
promiso res-
pecto a un 
mesmo e ás 
demais per-
soas.

! A 

! C
! B1.8. A toma 

de decisións 
persoais medi-
tadas: técni-
cas e recur-
sos. Causas e 
consecuencias 
das accións 
propias.O sen-
tido do com-
promiso res-
pecto a un 
mesmo e ás 
demais per-
soas. 

! VSCB1.6.1. Reali-
za propostas crea-
tivas e utiliza as 
súas competencias 
para abordar pro-
xectos sobre valo-
res sociais

Realiza propos-
tas creativas e 
utiliza as súas 
competencias 
para abordar 
proxectos sobre 
valores sociais

! CSC           

! CSIEE 

! CCEC

! VSCB1.6.2. Identi-
fica, define pro-
blemas sociais e 
cívicos e implanta 
solucións poten-
cialmente efecti-
vas.

Identifica confli-
tos da vida dia-
ria e reflexiona 
sobre como 
afrontalos.

! CSC 

! CAA 

! CSIEE

! VSCB1.6.3. Razoa 
a importancia da 
iniciativa privada 
na vida económica 
e social.

! CSIEE

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO 
NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS

! B2.1. Utilizar 
habilidades de 
escoita e o 
pensamento 
de perspectiva 

! b 

! M 

! e

! Estratexias da 
linguaxe oral 
como instru-
mento de co-
municación: 

! VSCB2.1.1.Dialoga 
interpretando e 
dando sentido ao 
que oe.

E capaz de dia-
logar cos de-
mais.

! CCL 

! CSC

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
Competen-
cias clave
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de perspectiva 
con empatía.

municación: 
escoitar, pre-
guntar e ar-
gumentar.

! VSCB2.1.2. Reali-
za actividades 
cooperativas de-
tectando os senti-
mentos e pensa-
mentos que sub-
xacen no que se 
está a dicir.

! CCL 

! CSC 

! CSIEE

!  VSCB2.1.3. Cola-
bora en proxectos 
grupais escoitando 
activamente, de-
mostrando interese 
polas outras per-
soas e axudando a 
que sigan motiva-
das para expresar-
se.

! CCA 

! CSIEE 

! CSC 

! CCL

! B2.2. Iniciar, 
manter e fina-
lizar conver-
sas cunha 
maneira de 
falar adecua-
da aos interlo-
cutores e ao 
contexto, ten-
do en conta os 
factores que 
inhiben a co-
municación 
para superar 
barreiras e os 
que permiten 
lograr proximi-
dade.

! b 

! m 

!  e

! B2.2 Os ele-
mentos da 
comunicación 
que favorecen 
o diálogo. Ini-
ciación, man-
temento e 
finalización de 
conversas. 
Identificación, 
recoñecemen-
to e análise de 
hábitos que 
facilitan e difi-
cultan a co-
municación.. 

! VSCB2.2.1. Com-
parte sentimentos 
durante o diálogo. 

! CCL 

! CSC 

! CSIEE

! VSCB2 2.2 Utiliza 
os elementos que 
contribúen ao diá-
logo.

Utiliza os ele-
mentos que con-
tribúen ao diálo-
go.

! CCL 

! CSC

! B2.3. Empre-
gar a aserción. ! m  

! e

! B2.3. A aser-
ción. Exposi-
ción e defensa 
das ideas pro-

! VSCB2.3.1. Em-
prega a linguaxe 
positiva. 

! CCL 

! CSC

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
Competen-
cias clave
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! e
das ideas pro-
pias con ar-
gumentos 
fundados e 
razoables em-
pregando es-
tratexias de 
comunicación 
construtivas. 

! VSCB2.3.2. Auto-
afírmase con res-
pecto. 

! CCL 

! CSC 

! CSIEE

! B2.4. Dialogar 
creando pen-
samentos 
compartidos 
con outras 
persoas para 
atopar o me-
llor argumen-
to.

! B 

! m
! B2.4. O diálo-

go. A busca do 
mellor argu-
mento. A crea-
ción de pen-
samentos 
compartidos a 
través do diá-
logo. A infe-
rencia e o 
sentido da 
expresión dos 
e das demais. 
A escoita acti-
va e a axuda. 

! VSCB2.4.11 Infire 
e dá o sentido 
adecuado á expre-
sión dos e das 
demais.. 

! CCL 

! CSC

! VSCB2.4.2 utiliza 
correctamente as 
estratexias de es-
coita activa: clarifi-
cación, parafraseo, 
resumo, reestrutu-
ración, reflexo de 
sentimentos.

Emprega correc-
tamente estrate-
xias de escoita, 
resumo e reflexo 
de sentimentos.

! CCL 

! CSC 

! CSIEE

! B2.5 Estable-
cer relacións 
interpersoais 
positivas em-
pregando ha-
bilidades so-
ciais. 

! C 

! M 

! O

! B2.5 A inteli-
xencia inter-
persoal. A 
empatía: aten-
ción, escoita 
activa, obser-
vación e análi-
se de compor-
tamentos. O 
altruísmo..

! VSCB2.5.1.Inter-
acciona con empa-
tía.

Interacciona con 
empatía.

! CSC 

! CCL 

! CSIEE

! VSCB2.5.2. Sabe 
contribuír á cohe-
sión dos grupos 
sociais aos que 
pertence. 

! CSC 

! CSIEE

! B2.6. Analizar 
criticamente 
as conse-
cuencias dos 
prexuízos so-
ciais, reflexio-
nando sobre 
os problemas 

! A 

! M 

! E

! B2.6. Os este-
reotipos. As 
consecuencias 
dos prexuízos. 
Desenvolve-
mento de acti-
tudes de soli-
dariedade 

! VSCB2.6.1 Analiza 
os problemas que 
orixinan os prexuí-
zos sociais.

Interacciona 
adecuadamente 
no día a día 
analizando os 
problemas so-
ciais.

! CSC 

! CSIEE 

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos
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dizaxe
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os problemas 
que provocan 
e o seu efecto 
nas persoas 
que os sofren.

dariedade 
ante proble-
mas e necesi-
dades das 
persoas máis 
desfavoreci-
das. 

! B2.7.Identifi-
cación, axui-
zamento críti-
co e rexeita-
mento das 
situacións de 
marxinación, 
discriminación 
e inxustiza 
social. 

! B2.8.Creación 
de textos, em-
pregando a 
linguaxe ver-
bal e non ver-
bal, para co-
municar en 
diferentes 
soportes as 
conclusións de 
investigacións 
realizadas 
sobre situa-
cións do seu 
contorno.

! VSCB2.6.2 .Expón 
razoadamente as 
consecuencias dos 
prexuízos sociais 
para as persoas do 
contorno social 
próximo.

Expón razoa-
damente as 
consecuencias 
dos prexuízos 
sociais para as 
persoas do con-
torno social pró-
ximo.

! CCL 

! CSC 

! CCEC

! VSCB2.6.3Detecta 
e axuíza critica-
mente prexuízos 
sociais detectados 
no seu contorno 
próximo expresan-
do as conclusións 
en traballos creati-
vos.

! CCL 

!  CCEC 

! CSC 

! CD 

! CAA

                       BLOQUE 3. CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS

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

! b 

! m
! B3.1. Aplica-

ción dos valo-
res cívicos en 
situacións de 
convivencia no 
contorno in-

! VSCB3.1.1. 
Desenvolve pro-
xectos e resolve 
problemas en co-
laboración.

! CSC 

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-
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Estándares de apren-
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unha actitude 
aberta cara 
aos demais e 
compartindo 
puntos de 
vista e senti-
mentos.

contorno in-
mediato (fami-
lia, centro es-
colar, grupo, 
amizades, 
localidade). 
Desenvolve-
mento de acti-
tudes de com-
prensión e 
solidariedade. 
Valoración do 
diálogo para 
solucionar os 
conflitos de 
intereses en 
relación coas 
demais per-
soas. 

! B3.2 Respon-
sabilidade no 
exercicio dos 
dereitos e dos 
deberes indi-
viduais nos 
grupos nos 
que se integra 
e participación 
nas tarefas e 
decisións.

! VSCB3.1.2. Pon 
de manifesto unha 
actitude aberta 
cara aos demais 
compartindo pun-
tos de vista e sen-
timentos durante a 
interacción social 
na aula.

! CSC 

! CSIEE

! B3.2. Traballar 
en equipo 
favorecendo a 
interdepen-
dencia positi-
va e amosan-
do condutas 
solidarias.

! b ! B3.3. A inter-
dependencia e 
a cooperación. 
A interdepen-
dencia positiva 
e a participa-
ción equitati-
va. As condu-
tas solidarias. 
A aceptación 
incondicional 
do outro. A 
resolución de 
problemas en 
colaboración. 
Compensa-
ción de caren-
cias dos e das 

! VSCB3.2.1. Amosa 
boa disposición 
para ofrecer e re-
cibir axuda para a 
aprendizaxe.

É  positivo no 
proceso de en-
sino-aprendiza-
xe

! CAA 

! CSIEE 

! CSC

! VSCB3.2.2. Reco-
rre ás estratexias 
de axuda entre 
iguais.

! CAA 

! CSIEE 

! CSC

! VSCB3.2.3. Res-
pecta as regras 
durante o traballo 
en equipo.

Respecta as 
regras durante o 
traballo en equi-
po.

! CSC

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
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cias dos e das 
demais. A dis-
posición de 
apertura cara 
ao outro, o 
compartir pun-
tos de vista e 
sentimentos.  

! B3.4. Estrutu-
ras e técnicas 
da aprendiza-
xe cooperati-
va.

! VSCB3.2.4. Em-
prega destrezas de 
interdependencia 
positiva.

! CSC 

! CSIEE 

! CAA

! B3.3. Implicar-
se na elabora-
ción e no res-
pecto das 
normas da 
comunidade 
educativa em-
pregando o 
sistema de 
valores per-
soal que cons-
trúe a partir 
dos valores 
universais.

! a ! B3.5. Valora-
ción da nece-
sidade de 
normas com-
partidas que 
regulan a con-
vivencia frutí-
fera no ámbito 
social. Elabo-
ración de 
normas de 
convivencia da 
aula e do cen-
tro positivas, 
facilitadoras e 
asumidas polo 
grupo e pola 
comunidade.

! VSCB3.3.1. Expli-
ca o concepto de 
norma..

! CCL 

! CSC

! VSCB3.3.2. Infire a 
necesidade das 
normas da súa 
comunidade edu-
cativa. 

Infire a necesi-
dade das nor-
mas da súa co-
munidade edu-
cativa.

! CCA 

! CSC

! VSCB3.3.3. Parti-
cipa na elabora-
ción das normas 
do colexio.

! CCL 

! CSC 

! CSIEE

! VSCB3.3.4. Res-
pecta as normas 
do centro escolar.

Respecta as 
normas do cen-
tro.

CSC

! B3.4. Partici-
par activamen-
te na vida cívi-
ca de forma 

! c 

! m
! B3.6. A reso-

lución de con-
flitos. A lingua-
xe positiva na 

! VSCB3.4.1. Resol-
ve os conflitos de 
modo construtivo.

! CSC 

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
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ca de forma 
pacífica e de-
mocrática 
transformando 
o conflito en 
oportunidade, 
coñecendo e 
empregando 
as fases da 
mediación e 
usando a lin-
guaxe positiva 
na comunica-
ción de pen-
samentos, 
intencións e 
posicionamen-
tos persoais.

xe positiva na 
comunicación 
de pensamen-
tos, intencións 
e posiciona-
mentos per-
soais. As fa-
ses da media-
ción formal. A 
transformación 
do conflito en 
oportunidade.

! VSCB3.4.2. Sigue 
as fases da media-
ción en situacións 
reais e simula-
cións.

! CSC 

! CSIEE

! VSCB3.4.3.Mane-
xa a linguaxe posi-
tiva na comunica-
ción de pensamen-
tos, intencións e 
posicionamentos 
nas relacións in-
terpersoais.

Manexa a lin-
guaxe positiva 
na comunicación 
de pensamen-
tos, intencións e 
posicionamentos 
nas relacións 
interpersoais

! CCL 

! CSC

! VSCB3.4.4. Anali-
za as emocións, 
sentimentos, posi-
bles pensamentos 
e puntos de vista 
das partes en con-
flito.

! CSC 

! CSIEE

! B3.5 Practicar 
o altruísmo no 
contorno pró-
ximo sensibili-
zando sobre o 
seu valor.

! D 

! M
! B3.7 O al-

truísmo.A res-
ponsabilidade 
social e a xus-
tiza social. 
Identificación 
e análise críti-
co das causas 
que provocan 
situación de 
marxinación, 

! VSCB3.5.1. . É 
capaz de sensibili-
zar sobre causas 
altruístas realizan-
do exposicións 
orais sobre o seu 
valor e cometidos. 

! CCL 

! CSC 

! CSIEE

! VSCB3.5.2. Cola-
bora en causas 
altruístas en cola-
boración coa co-

! CSC   

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe
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marxinación, 
de discrimina-
ción e de in-
xustiza social. 
Protección e 
amparo das 
persoas máis 
desfavoreci-
das.

altruístas en cola-
boración coa co-
munidade educati-
va.

! B3.6. Crear un 
sistema de 
valores asu-
mindo os de-
reitos e debe-
res do alum-
nado, reali-
zando xuízos 
morais de 
situacións 
escolares e 
resolvendo 
dilemas mo-
rais con su-
postos prácti-
cos.

! a 

! m
! B3.8. . Os 

dereitos e 
deberes. A 
Declaración 
Universal dos 
Dereitos Hu-
manos: liber-
dade de ex-
presión e opi-
nión. A liber-
dade de pen-
samento, de 
conciencia e 
de relixión. A 
análise de 
feitos discrimi-
natorios: mal-
trato. Exclu-
sión de mino-
rías étnicas, 
os campos de 
concentración, 
o holocausto. 
Os dereitos e 
deberes do 
alumnado.

! VSCB3.6.1. Reali-
za xuízos morais 
de situacións esco-
lares.

! CSC 

! CSIEE

! VSCB3.6.2. Xusti-
fica as súas actua-
cións en base a 
valores persoais 
como a dignidade, 
a liberdade, a au-
toestima, a seguri-
dade nun mesmo e 
a capacidade de 
enfrontarse aos 
problemas. 

Xustifica as súas 
actuacións en 
base a valores 
persoais como a 
dignidade, a 
liberdade, a au-
toestima, a se-
guridade nun 
mesmo e a ca-
pacidade de 
enfrontarse aos 
problemas.

! CSC 

! CSIEE

! B3.7. Com-
prender o que 
é un dilema 
moral e resol-
ver dilemas 
morais para 
detectar pre-
xuízos relati-
vos ás dife-
renzas cultu-
rais.

! D 

! O
! B3.9. Concep-

tualización do 
dilema moral. 
Resolución de 
dilemas mo-
rais.

! VSCB3.7.1. . Ex-
presa o que é un 
dilema moral. 

! CSC 

! CCL

! VSCB3.7.2 Realiza 
xuízos morais.

! CSC 

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-
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! VSCB3.7.3 Analiza 
e resolve dilemas 
morais en situa-
cións reais e simu-
ladas. 

! CSC 

! CSIEE

! VSCB3.7.4. Resol-
ve dilemas morais 
en relación a pre-
xuízos relativos ás 
diferenzas cultu-
rais.

! CSC 

! CSIEE

! B3.8 Com-
prender a de-
claración da 
igualdade de 
dereitos e a 
non discrimi-
nación por 
razón de na-
cemento, raza, 
sexo, relixión, 
opinión ou 
calquera outra 
condición ou 
circunstancia 
persoal ou 
social, apli-
cándoa á aná-
lise do con-
torno social.. 

! a 

! d 

! o

! B3.10. Convi-
vencia pacífica 
en sociedade 
e valores nos 
que se apoia: 
respecto, tole-
rancia, solida-
riedade, xusti-
za, compromi-
so, coopera-
ción e cultura 
de paz. Identi-
ficación, reco-
ñecemento e 
análise de 
hábitos que 
facilitan e difi-
cultan a convi-
vencia e o 
benestar dos 
grupos so-
ciais. 

! B3.11. Formas 
de discrimina-

! VSCB3.8.1. Anali-
za formas de dis-
criminación: racis-
mo, xenofobia, 
desigualdade de 
oportunidades… 

Analiza formas 
de discrimina-
ción: racismo, 
xenofobia, de-
sigualdade de 
oportunidades…

! CSC 

! CSIEE

! VSCB3.8.2. Anali-
za feitos discrimi-
natorios: maltrato, 
exclusión de mino-
rías étnicas, reclu-
sión en campos de 
concentración, o 
holocausto, segre-
gación por enfer-
midade.

Analiza feitos 
discriminatorios: 
maltrato, exclu-
sión de minorías 
étnicas, reclu-
sión en campos 
de concentra-
ción, o holo-
causto, segre-
gación por en-
fermidade.

! CSC 

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-
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de discrimina-
ción: racismo, 
xenofobia, 
desigualdade 
de oportuni-
dades. 

! B3.12. Feitos 
discriminato-
rios: maltrato, 
exclusión de 
minorías étni-
cas, campos 
de concentra-
ción, o holo-
causto, segre-
gación por 
enfermidade. 
Análise destes 
feitos.

!  VSCB3.8.3. De-
tecta prexuízos e 
analiza conflitos 
derivados do uso 
de estereotipos no 
contexto escolar.

Detecta prexuí-
zos e analiza 
conflitos deriva-
dos do uso de 
estereotipos no 
contexto escolar.

! CSC 

! CSIEE

! B3.9. Expresar 
a relevancia 
de preservar 
os dereitos de 
libre expresión 
e opinión, li-
berdade de 
pensamento, 
de conciencia 
e de relixión 
realizando 
traballos de 
análise e sín-
tese. 

! D 

! A
! B3.13. Derei-

tos e deberes. 
A Declaración 
Universal dos 
Dereitos Hu-
manos: liber-
dade de ex-
presión e de 
opinión. A li-
berdade de 
pensamento, 
de conciencia 
e de relixión.  

! B3.14. Sensi-
bilidade e res-
pecto polos 
costumes, 
valores morais 
e modos de 
vida distintos 
aos propios.

! VSCB3.9.1. . Valo-
ra e respecta a 
libre expresión. 

Valora e respec-
ta a libre expre-
sión.

! CSC

! VSCB3.9.2. . 
Comprende, inter-
preta e acepta 
opinións diferentes 
ás propias. 

    Comprende, 
interpreta e 
acepta opinións 
diferentes ás 
propias. 

! CSC

! VSCB3.9.3. Rela-
ciona diferentes 
culturas e relixións 
coas formas de 
pensamento de 
persoas pertencen-
tes a elas.

Relaciona diferen-
tes culturas e reli-
xións coas formas 
de pensamento de 
persoas pertencen-
tes a elas.

! CSC 

! CSIEE 

! CCL

! VSCB3.9.4. Anali-
za, reflexiona e 
expresa conclu-
sións sobre os 
dereitos de libre 
expresión e opi-
nión, liberdade de 
pensamento, de 
conciencia e de 
relixión.

Analiza, reflexiona 
e expresa conclu-
sións sobre os de-
reitos de libre ex-
presión e opinión, 
liberdade de pen-
samento, de con-
ciencia e de reli-
xión.

Criterios de ava-
liación Obxecti-
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! B3.10. Partici-
par activamen-
te na vida cívi-
ca valorando a 
igualdade de 
dereitos e 
corresponsabi-
lidades de 
homes e mu-
lleres.

! d 

! m
! B3.14. As dife-

renzas de 
sexo como un 
elemento enri-
quecedor. 
Análise das 
medidas que 
contribúen a 
un equilibrio 
de xénero e a 
unha auténtica 
igualdade de 
oportunidades. 
Identificación 
e rexeitamento 
de desigual-
dades entre 
mulleres e 
homes no 
mundo laboral 
e na vida co-
tiá. 

! VSCB3.10.1. Axuí-
za criticamente 
actitudes de falta 
de respecto á 
igualdade de opor-
tunidades de ho-
mes e mulleres.

! CSC 

! CSIEE

! B3.11. Res-
pectar os valo-
res socialmen-
te recoñeci-
dos, coñecen-
do e apre-
ciando os va-
lores do Esta-
tuto de auto-
nomía e da 
Constitución 
española e os 
Dereitos e 
Deberes do 
Estatuto de 
autonomía e 
da Constitu-
ción española. 
Coñecer as 
institucións, 
organización e 
servizos públi-
cos que ga-
ranten os de-
reitos e debe-
res dos cida-
dáns e cida-
dás no seu 
contorno.

! a ! B3.16. Os 
valores sociais 
e a democra-
cia. Os princi-
pios de convi-
vencia que 
establecen o 
Estatuto de 
autonomía de 
Galicia e a 
Constitución 
española. De-
reitos e debe-
res. Caracte-
rísticas que 
debe posuír 
unha socieda-
de democráti-
ca.

! VSCB3.11.1 Axuí-
za criticamente os 
valores implícitos 
en diversas situa-
cións, de acordo 
cos que constitúen 
a vida en común 
nunha sociedade 
democrática.

! CSC 

! CSIEE

! VSCB3.11.2. . Ra-
zoa a contribución 
de diferentes insti-
tucións, organiza-
cións e servizos 
públicos en rela-
ción á garantía dos 
dereitos e deberes 
dos cidadáns e 
cidadás.

! CSC 

! CCL

Criterios de ava-
liación Obxecti-
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! B3.12. Crear 
un sistema de 
valores pro-
pios realizan-
do xuízos mo-
rais baseados 
nos dereitos e 
deberes bási-
cos do Estatu-
to de autono-
mía e da 
Constitución 
española. 

! A 

! O
! B3.17. Princi-

pios de convi-
vencia que 
establecen o 
Estatuto de 
autonomía de 
Galicia e a 
Constitución 
española.

! VSCB3.12.1. Ex-
plica os dereitos e 
deberes básicos 
da Constitución 
española. 

Explica os derei-
tos e deberes 
básicos da 
Constitución 
española.

! CSC 

! CCL

! VSCB3.12.2. Rea-
liza xuízos morais 
sinxelos funda-
mentados

! CSC 

! CSIEE

! VSCB3.12.3. Parti-
cipa no benestar 
do contorno próxi-
ma baseándose 
nos dereitos e de-
beres dos cida-
dáns e cidadás..

Participa no 
benestar do 
contorno próxi-
ma baseándose 
nos dereitos e 
deberes dos 
cidadáns e cida-
dás..

! CSC 

! CSIEE

! B3.13. Com-
prender a im-
portancia da 
contribución 
dos cidadáns 
e cidadás aos 
servizos públi-
cos e aos 
bens comúns 
a través dos 
impostos rea-
lizando ra-
zoamentos 
críticos.

! A 

! E
! B3.18 . Os 

servizos públi-
cos e bens 
comúns. De-
fensa, identifi-
cación, apre-
cio, respecto e 
coidado dos 
bens comúns 
e dos servizos 
públicos: con-
tribución da 
cidadanía a 
través dos 
impostos. A 
responsabili-
dade social. A 
xustiza social.

! VSCB3.13.1 Com-
prende, valora e 
expón por escrito o 
deber da contribu-
ción cidadá ao ben 
da sociedade.

! CSC 

! CCL 

! CSIEE

! VSCB3.13.2. Ex-
plica a función dos 
impostos de pro-
porcionar recursos 
sociais que mello-
ran a calidade de 
vida dos cidadáns 
e cidadás.

Explica a fun-
ción dos impos-
tos de propor-
cionar recursos 
sociais que me-
lloran a calidade 
de vida dos ci-
dadáns e cida-
dás.

! CSC 

! CCL

! VSCB3.13.3. Rea-
liza producións 
creativas sobre as 
consecuencias de 
non pagar impos-
tos.

! CSC 

! CCEC 

! CD 

! CCL 

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-
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! B3.14. Valorar 
o uso respon-
sable das fon-
tes de enerxía 
no planeta 
conciencián-
dose do res-
pecto ao con-
torno e 
desenvolven-
do a capaci-
dade crítica 
cara aos acon-
tecementos 
que o modifi-
can. 

! H 

! G 

! O

! B3.19 Fontes 
de enerxía 
renovables e 
non renova-
bles. Identifi-
cación das 
actitudes e 
estratexias 
individuais e 
colectivas de 
consumo 
enerxético 
responsable.  

! B3.20. Rutinas 
individuais 
para mellorar 
a calidade de 
vida. Reflexión 
sobre as posi-
bilidades de 
cambio. 

! B3.21. Utiliza-
ción das tec-
noloxías da 
información e 
da comunica-
ción para bus-
car e selec-
cionar e elabo-
rar a informa-
ción e presen-
tar conclu-
sións 

! B3.22. Reali-
zación e inter-
pretación de 
gráficos sinxe-
los.

! VSCB3.14.1. Toma 
conciencia da limi-
tación dos recur-
sos enerxéticos e 
explica as conse-
cuencias do esgo-
tamento das fontes 
de enerxía.

! CSC 

! CCL 

! CSIEE

! VSCB3.14.2. In-
vestiga os efectos 
do abuso de de-
terminadas fontes 
de enerxía.

Investiga os 
efectos do abu-
so de determi-
nadas fontes de 
enerxía.

! CSC 

! CAA

! VSCB3.14.3. Rea-
liza traballos crea-
tivos sobre a nece-
sidade do aire non 
contaminado para 
a saúde e a cali-
dade de vida.

Realiza traballos 
creativos sobre 
a necesidade do 
aire non conta-
minado para a 
saúde e a cali-
dade de vida.

! CCL 

! CSC 

! CAA 

! CSIEE

! VSCB3.14.4. Ex-
pón graficamente 
argumentos para 
rexeitar actividades 
humanas contami-
nantes.

! CSC 

! CD 

! CMCT 

! CCEC

! B3.15 Ser 
capaz de rea-
lizar  primeiros 
auxilios e to-
mar medidas 
preventivas, 
valorando a 
importancia de 

! K ! B3.23. Hábitos 
de prevención 
de enfermida-
des e acciden-
tes no ámbito 
escolar e do-
méstico.. 

! B3.24. Actitu-

! VSCB3.15.1. Ra-
zoa as repercu-
sións de determi-
nadas condutas de 
risco sobre a saú-
de e a calidade de 
vida.

! CCL 

! CAA 

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
Competen-
cias clave
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importancia de 
previr acciden-
tes domésti-
cos.

méstico.. 

! B3.24. Actitu-
des e estrate-
xias de pro-
moción de 
formas de vida 
saudable e de 
calidade 

! B3.25. Os 
primeiros auxi-
lios

! VSCB3.15.2. . Co-
ñece as prácticas 
de primeiros auxi-
lios.

Coñece as prác-
ticas de primei-
ros auxilios.

! CSC 

! CSIEE

! B3.16. 
Empre-
gar as 
novas 
tecnolo-
xías 
desen-
volven-
do valo-
res so-
ciais e 
cívicos 
en con-
tornos 
seguros. 

! A 

! I 

i

! B3.26. Condu-
tas responsa-
bles no uso 
das TIC: auto-
nomía, auto-
control, segu-
ridade, sentido 
ético. Análise 
da realidade e 
dos contidos 
que se pre-
sentan no 
contorno dixi-
tal para 
desenvolver a 
capacidade 
crítica.

! VSCB3.16.1 Reali-
za un uso ético das 
novas tecnoloxías.

! CD 

! CSC

! VSCB3.16.2. Ana-
liza e enxuíza criti-
camente os conti-
dos do contorno 
dixital.

! CCL 

! CAA 

! CSC

B3.17. Anali-
zar criticamen-
te a influencia 
da publicidade 
sobre o con-
sumo empre-
gando as no-
vas tecnolo-
xías.

! B3.27. O con-
sumo respon-
sable. Identifi-
cación de acti-
tudes e estra-
texias per-
soais e colec-
tivas de con-
sumo respon-
sable 

! B3.28. A publi-
cidade e as 
súas técnicas. 
Influencia nos 

! VSCB3.17.1. Rea-
liza análise de in-
formación dixital 
sobre as razóns 
polas que as per-
soas senten a ne-
cesidade de con-
sumir ao ver un 
anuncio publicita-
rio.

Realiza análise 
de información 
dixital sobre as 
razóns polas 
que as persoas 
senten a nece-
sidade de con-
sumir ao ver un 
anuncio publici-
tario.

! CD 

! CSC 

! CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
Competen-
cias clave

123



SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. 
O número de unidades didácticas por trimestre virá marcado pola diversidade da 

aula  e as diferenzas que existan entre os alumnos, adecuándose este tempo os 

mesmos. Buscarase ofertar un aprendizaxe o máis individualizado posible, non 

obstante o número de temas dados irán acorde a media da clase. 

Influencia nos 
hábitos de 
consumo. 

B3.29. Utiliza-
ción das tec-
noloxías da 
información e 
da comunica-
ción para bus-
car e selec-
cionar e elabo-
rar a informa-
ción e presen-
tar conclu-
sións.

! VSCB3.17.2. Re-
flexiona sobre a 
influenza da publi-
cidade expresando 
as conclusións 
mediante traballos 
creativos.

Reflexiona sobre 
a influenza da 
publicidade ex-
presando as 
conclusións me-
diante traballos 
creativos.

! CSC 

! CCEC 

! CD

! VSCB3.17.3. Rea-
liza exposicións 
axuizando critica-
mente hábitos de 
consumo innece-
sario.

! CSC 

! CCL 

! CCEC 

! CSIEE

B3.18. Investigar 
sobre a pre-
vención de 
accidentes de 
tráfico xerando 
iniciativas e 
alternativas 
persoais.

! n ! B3.30. Busca, 
selección, 
análise e ela-
boración de 
informacións 
en relación 
cos accidentes 
de tráfico. 

! B3.31. Comu-
nicación da 
información 
elaborada por 
diferentes 
medios 

B3.32.  Identifi-
cación de acti-
tudes e estra-
texias indivi-
duais e colec-
tivas de pre-
vención de 
riscos viarios

VSCB3.18.1. Desen-
volve proxectos 
relacionados coas 
principais causas 
dos accidentes de 
tráfico, sobre os 
que se informa en 
diferentes medios 
de comunicación.

! CSC 

! CSIEE 

CAA

VSCB3.18.2. Refle-
xiona sobre o 
modo no que se 
poderían evitar 
accidentes de tráfi-
co e expón as súas 
conclusións.

    Reflexiona sobre 
o modo no que 
se poderían 
evitar accidentes 
de tráfico e ex-
pón as súas 
conclusións.

CSC 

CCL

VSCB3.18.3. Explica 
as principais medi-
das que se pode-
rían tomar para 
previr accidentes 
de tráfico.

CSC 

CCL 

CSIEE

Criterios de ava-
liación Obxecti-

vos
Contidos

Estándares de apren-
dizaxe

Mínimos esixibles
Competen-
cias clave
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As previsións de traballo na aula debe axustarse realmente ao tempo dispoñible. Por 

iso, é preciso realizar unha temporalización que inclúa a elaboración dun horario 

xeral, co correspondente desenvolvemento das áreas, e dun horario de actividade 

docente, no que se terán en conta as restantes actividades organizativas do centro. 

METODOLOXÍA 

Teremos en conta no traballo diario os seguintes principios metodolóxicos ademais 

das distintas modalidades de agrupamentos e organización de espazos e tempos. 

a) Principios metodolóxicos 

As estratexias didácticas son o conxunto de procedementos que o alumno adquire e 

emprega de xeito intencional co obxectivo de aprender significativamente e 

solucionar problemas, este tipo de estratexias deben enfocarse de cara a un proceso 

de ensinanza aprendizaxe que forme a un alumnado autónomo, crítico e dinámico, 

para iso os principios metodolóxicos nos que  baseamos a  proposta son os 

seguintes: 

Dende a perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento, teremos 

en conta os seguintes aspectos para levar a cabo unha educación de calidade: 

- En cada momento hai que ter en conta  o coñecemento que provén das 

experiencias previas e das situacións novas do alumnado. 

- O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e 

as situacións novas; polo que, máis que transmitirse, constrúese mediante a 

práctica, co cal se pon de relevo o seu carácter construtivista, social e 

interactivo. 

-Calquera coñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e 

presentacións, que poden ser todos obxectivos. Ensinar/aprender supón 

contrastar perspectivas, enriquecer esquemas conceptuais con novas 

contribucións por parte de todos, superar as lagoas e emendar os erros. 

- O ensino debe buscar interaccións cada vez máis ricas e significativas entre 

os elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais, 

etc.), mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e 

especiais) e situacións ou feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de 

interese, etc.). 
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Dende a perspectiva psicolóxica: 
• Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. 

- Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral. 

- Do seu nivel de competencia cognitiva e metacognitiva. 

- Dos coñecementos previamente construídos. 
• Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas. 

- Diagnosticando os coñecementos previos que posúe. 

-Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos 

por vivir e aprender. O alumnado, co que sabe e grazas á maneira 

como o profesor ou a profesora lle presentan a información, 

reorganiza o seu coñecemento entrando en novas dimensións, 

transferindo ese coñecemento a outras situacións, descubrindo os 

principios e procesos que o explican, mellorando a súa capacidade 

organizativa comprensiva para outras experiencias, ideas, valores e 

procesos de pensamento que vai adquirir dentro e fóra da aula. 
• Favorecer a aprendizaxe autónoma. 

-Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza 

procesual que asegure que os alumnos e as alumnas realicen 

aprendizaxes significativas por si mesmos, aprendendo a aprender, 

adquirindo estratexias cognitivas e metacognitivas que favorezan o 

asentamento dunha boa memoria comprensiva (semántica). Modelo 

que, partindo do establecemento de redes conceptuais que permitan 

representar toda a estrutura da materia de xeito sinxelo e claro, das 

cales se poidan formar os esquemas conceptuais e cognitivos 

oportunos, permita a xeración de mapas cognitivos que establezan 

relacións entre os distintos contidos e faciliten a percepción da súa 

estrutura ao dar resposta adecuada aos tres interrogantes que a 

ciencia se fai: que (descrición) e os seus detalles (cales, como, onde 

e cando), por que (explicación) e para que (intervención). 

-Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecemento 

dos alumnos e das  alumnas, desde o saber cotián ata o saber 

científico. 

" Potenciar a actividade. 

- Facilitando a reflexión á hora da acción. 
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-Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas 

actividades que aínda non son capaces de realizar sos, pero si coa 

axuda conveniente (zona de desenvolvemento potencial). 

Dende a perspectiva pedagóxica, centrarémonos en: 

" Partir dunha avaliación inicial, específica e global. 

- Das súas aptitudes e actitudes. 

- Das súas necesidades e intereses. 

- Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas. 

" Motivar axeitadamente. 

-Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, 

partindo das súas propias experiencias. 

-Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas 

relacións. 

-Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por 

aprender, especialmente a través dunha atribución causal positiva, 

tanto do profesorado como do propio alumnado. 

" Analizar os esquemas previos de coñecemento. 

-Asegurando que se posúen os requisitos básicos para poder abordar 

a seguinte nova aprendizaxe. 

- Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles. 

" Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos 

coñecementos. 

-Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que 

se debe seguir (currículo implícito ou latente). 

-Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima 

axuda necesaria. 

-Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e os novos. 

-Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma 

apropiada (redes, esquemas e mapas). 

-Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicándoas e 

transferíndoas a outras situacións ou contidos diferentes. 

-Tendo moi en conta os coñecementos de cada materia, respectando 

a súa estrutura epistemolóxica, a súa lóxica interna específica e os 

avances do momento. 
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Especificamente, estes principios deben facilitar: 

# A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial dos alumnos 

e das alumnas, atendendo ás súas diferenzas individuais e partindo do 

próximo para chegar ao afastado. Esta atención á diversidade requirirá a 

elaboración de programas específicos que asuman a función 

compensadora que pretende a Educación Primaria. 

# A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de 

pensar e obrar. 

# Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que 

procure a motivación necesaria para espertar, manter e incrementar o 

interese dos alumnos e das alumnas. 

# Progreso do xeral ao particular, de forma cíclica, en función do 

pensamento globalizado do alumno e da alumna, integrando as áreas coa 

formulación de contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais comúns, 

tendo en conta a transversabilidade do currículo. 

# A adaptación da acción educativa ás diferenzas persoais (capacidade, 

intereses e ritmo de aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral 

e autónomo. 

# Espírito de grupo co exercicio da participación e a cooperación, 

practicando a aprendizaxe grupal, a interacción e a interrelación de iguais e 

de discentes e docente. 

# A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as 

metas e os medios que se utilizan para acadalas. 

# A actividade constante do alumno e da alumna, xa que se entende 

como ferramenta básica da aprendizaxe autorregulada. 

# A flexibilidade adecuada nas diversas situacións de aprendizaxe, tanto 

na selección da metodoloxía máis aconsellable en cada caso como nos 

aspectos organizativos espazo-temporais. 

# A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do 

saber anterior e do reforzo daquel que permita enlazar os organizadores 

previos co novo coñecemento que se debe adquirir. 

# Xogo como elemento motivador fundamental na construción da 

moralidade, xa que regula o paso da heteronomía á autonomía persoal e 

social. 
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# A creatividade de alumnos e de alumnas e de docentes, como forma 

diversificada e enriquecedora de comunicación. 

# Tránsito desde a formación de conceptos e a aplicación de 

procedementos á construción de hábitos e á definición de actitudes, que 

culmine a consolidación de valores e o respecto polas normas. 

# Contacto escola-familia como marco afectivo-efectivo de relacións e, 

por extensión, de toda a comunidade educativa.                                                

b-Medidas metodolóxicas que se levan a cabo na aula de 5º de primaria: 
 Falamos de Actuacións dirixidas a prever ou compensar dificultades leves mediante 

a adecuación do currículo ordinario, sin alterar ningún dos elementos esenciais, co 

fin de que a diversidade do alumnado alcance as capacidades establecidas nos ob-

xetivos xerais de nivel. Poden ser xerais ou singulares. 

Xerais 
Son o conxunto de medidas dirixidas a prever dificultades mediante a adecuación 

dalgún dos elementos curriculares, sin alterar a súa natureza e/ou medidas organi-

zativas que se levan a cabo desde niveis iniciais de planificación. 

Entre elas destaco as seguintes: 

-Adecuación de obxetivos: Priorízanse os obxectivos para o alumnado que 

mostra máis necesidades. 

-Organización de contidos en ámbitos integradores. 

-Búscase a participación activa de todo o alumnado por igual. 

-Aprendizaxe cooperativo 

-Aprendizaxe individual. Coma titora conto con apoio da especialista de peda-

goxía terapeútica e de outras mestras na maioría das horas onde se imparten 

as materias instrumentais, co fin de facer un pequeno grupo coordinado por 

unha de nós nesas materias co alumnado que mostre máis problematica. 

-Fomento da participación mediante: 

-Combinar diferentes tipos de actividades: traballo individual,         

exposición, búsqueda de información, traballo en grupo… 

-Desenrolo de estratexias que favorezan a autonomía no aprendizaxe 

-Variar os tempos. Ser permisivo cos mesmos, tendo en conta as ca-

racterísticas individuais do alumnado 

129



-Traballar o nivel afectivo debido que é unha clase moi pouco unida a 

este nivel. 

-Reflexionar sobre os procesos de ensinanza pola miña parte: adecua-

ción e reaxuste 

-Reunións periódicas do equipo docente. Seguimento dos casos e in-

tervención cando a situación o aconselle. 

Singulares 

Conxunto de medidas dirixidas  a prever e/ou compensar  dificultades , mediante 

modificacións organizativas e/ou  de elementos curriculares, sin alterar ningún dos 

elementos esenciais. Son: 
• Medidas de ampliación e profundización 
• Actividades de recuperación e reforzo 

En canto a modadalidade do reforzo, cabe destacar: 

Anterior a actividade: 
Búscase crear  un clima positivo de cooperación, favorecendo as relacións interper-

soais así como xenerar un estilo de ensinanza máis dinámico, participativo e aberto. 

Tendo en conta á problemática da clase (hiperactividade neste caso e deficiencias 

visuais tratamos de anticipar ao alumno-a algo do que se vai facer despois na aula 

para facilitarlle o seguimento e a participación nas actividades de ensinanza-apren-

dizaxe, vocabulario novo, conceptos básicos, consignas de traballo, etc. Por outro 

lado tamén e proveitoso para o alumnado con escasas competencias lingüísticas. 

Por outro lado esto permite adiantarse ás necesidades dos alumnos-as, reforzando a 

súa autoestima e axúdalle a seguir a clase de forma máis cómoda e proveitosa 

Posterior á actividade.  
Axústase máis ás necesidades individuais, respeta os ritmos de aprendizaxe e pode 

reducir a ansiedade do alumno-a durante a clase. 

-Simultánea á actividade.  
Adaptacións  na metodoloxía, recursos e contidos axustándome ás necesidades in-

dividuais. 

Tamén contamos con un alumno con A.C en matemáticas, lingua e lengua que están 

debidamente estipulado coma documento pertinente. 

c) Agrupamentos: 
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 A diversidade de agrupamentos proporciona unha mellor explotación das activida-

des escolares e constitúe un instrumento de adecuación metodolóxica ás necesida-

des dos alumnos.Os criterios de distribución do alumnado por aulas son moi diver-

sos e teremos en conta aspectos como o punto de partida dos alumnos ao chegaren 

ao inicio do ciclo e curso, as peculiaridades educativas do centro e a natureza da 

área ou actividade.   

Os criterios máis empregados na agrupación de alumnos serán o equilibrio nos 

grupos, o rendemento académico e ritmo de aprendizaxe, os intereses, a motivación 

e a natureza da área ou da actividade,  fomentando na medida do posible a 

aprendizaxe entre iguais, a cooperación e o traballo colaborativo, a cohesión do 

grupo, o traballo por proxectos, a atención á diversidade, a pertenza ao centro, a 

mediación en conflitos e a relación co contorno e cos servizos da comunidade.  

Segundo as características e necesidades do alumnado, e segundo a natureza 

disciplinar da actividade ou área, os tipos de agrupamentos máis empregados son: 

Grupo aula,  pequeno grupo, equipos de traballo cooperativo e grupos de actividade, 

empregando unha gran parte do tempo ao traballo individualizado. 

d)  Organización dos espazos   

Os espazos organizaranse de formas diversas: 

- Espazos propios do grupo aula. 

- Outros espazos do centro: Algúns destes espazos son a biblioteca, sala de 

informática, aula multimedia, patio, pavillón, pistas, radio, clases das 

especialistas… 

e)  Materiais e recursos. 

Recursos E-dixgal (Editorial Planeta).Textos en soporte impreso ou 

electrónico.Ordenadores portátiles e conexión a internet (Comentar que se  

descargará todo o material necesario na aula a soporte impreso, se así o prefire o 

alumnado).Material elaborado pola titora ou por outros especialistas.Pantalla dixital. 

Biblioteca de aula e de centroPlataforma EVA/Aula virtualPáxina web do centro. 

AbalarMóbil. 
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ACTIVIDADES 
Concibímolas como o elemento fundamental e básico para adquirir as aprendizaxes 

planificadas. Na nosa programación pártese da diversidade, eliminado o seu sentido 

tradicional da repetición e planificarémolas segundo os seguintes parámetros: 

a) Na selección terase en conta: a súa graduación respecto á dificultade 

presentada, o grao de abstracción que necesitan, a súa adaptación ás 

finalidades pretendidas, a atención á diversidade, a posibilidade de relacionar 

aprendizaxes e finalmente que motiven a participación e esperten interese. 

b) Tipos de actividades: de introdución, desenvolvemento, reforzo, ampliación e 

de avaliación. Pero tamén: de resolución individual, investigacións, xogos e de 

resolución grupal. 

Esta tipoloxía de actividades farase de forma combinada, en soporte dixital e 

nos cadernos do alumnado ou fichas individuais. 

O alumnado realizará tamén tarefas complementarias segundo se crea convinte 

para o seu progreso no  proceso de aprendizaxe, adquirindo hábitos de estudio e 

fomentando así  responsabilidade  na súa formación e a participación activa das fa-

milias na aprendizaxe dos seus fillos. 

a) Actividades de recuperación e reforzo 

Cando a avaliación non sexa favorable levaranse a cabo unha serie de medidas, 

entre elas. 
Medidas de tipo organizativo. 

• Realización de agrupamentos flexibles para a atención ao alumnado nun 

grupo específico, con carácter temporal e aberto, e coa finalidade de facilitar a 

integración do alumnado no seu grupo ordinario e que, en ningún caso, 

suporá discriminación para o alumnado máis necesitado de apoio. É unha 

medida puntual que se aplica individualmente ou por grupo de alumnado que 

comparte o mesmo nivel de competencia curricular, non tendo estes por que 

compartir curso. 
• Apoio en grupos ordinarios mediante un segundo profesor ou profesora dentro 

da aula, preferentemente para reforzar as aprendizaxes instrumentais 

básicas, no caso do alumnado que presente un importante desfase no seu 

nivel de aprendizaxe nas necesidades educativas concretas das áreas de 

Lingua castelá e literatura e de Matemáticas. 

Medidas de tipo curricular 
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-Programas de reforzo de áreas ou materias instrumentais básicas. 

Estes programas teñen como fin asegurar as aprendizaxes básicas de Lingua 

castelá/galega e literatura, e Matemáticas que permitan ao alumnado seguir 

con aproveitamento as ensinanzas de educación primaria. 

O desenvolvemento destes programas basearase na programación e 

realización de actividades motivadoras que busquen alternativas ao programa 

curricular das materias instrumentais e que intenten responder aos intereses 

do alumnado e á conexión co seu contorno social e cultural. Entre estas 

actividades, considéranse aquelas que favorezan a expresión e comunicación 

oral e escrita, xornais escolares, así como o dominio da competencia 

matemática, a través da resolución de problemas cotiáns. Empregaranse as 

novas tecnoloxías para favorecer a motivación na realización de actividades, 

así coma actividades lúdicas na medida do posible. 

Os programas de reforzo das áreas ou materias instrumentais básicas están 

dirixidos ao alumnado que se atope nalgunha das situacións seguintes: 

-O alumnado que non promocionou  

-O alumnado que, aínda ascendendo de curso, non superou algunha 

das áreas ou materias instrumentais do curso anterior . 

-O alumnado no que se detecten, en calquera momento do curso, 

dificultades nas áreas ou materias instrumentais . 

O alumnado que supere os déficits de aprendizaxe detectados abandonará o 

programa de forma inmediata e incorporarase a outras actividades 

programadas para o grupo no que se atope escolarizado. 

Programas de adaptación curricular. 

A identificación e valoración das necesidades educativas deste alumnado 

realizarase, o máis cedo posible, por persoal coa debida cualificación e de 

acordo co procedemento establecido pola administración, e a súa 

escolarización rexerase polos principios de normalización, inclusión escolar e 

social, flexibilización e personalización do ensino.  

A adaptación curricular é unha medida de modificación dos elementos do 

currículo, co fin de dar resposta ao alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo.No presente curso temos un alumno con adaptación 

curricular nas instrumentalidades básicas.  
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b-Plan específico de reforzo se permanece un ano máis no curso. 

Primeiramente comentar que se agotarán antes da permanencia do alumnado no 

curso unha serie de medidas indo dende as más ordinarias as mais extraordinarias. 

Previa reunión do claustro de mestres de primaria decidíuse que o alumnado nos 

cursos de 2º, 4º e 6º non promocionaran si o grado de adquisición de competencias 

non é o adecuado, prestando mais atención a competencia lingüística e matemática 

sin menoscabo das restantes competencias. Collemos de base a Orden do 25 de 

Xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa da avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, educación secundaria obligatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia. 

Especialmente ceñímonos ao Artigo 8 (apartados b,c e d) sobre a promoción, o cal 

di: 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle 

permitan seguir con éxito o curso seguinte. 

c) Que o equipo docente estime que ten que ter expectativas favorables de recupe-

ración. 

d) Que o equipo docente estime que dita promoción beneficiará a sua evolución 

académica. 

Para esto levarase a cabo un plan específico de reforzo seguindo as pautas elabo-
radas polo D.O.  134

 AVALIACIÓN 
 a) Directrices e instrumentos para a realización da avaliación inicial. 

Avaliación inicial será o punto de referencia para a adecuación do proceso de ensino 

aprendizaxe (a finais do mes de setembro, comezo de outubro), revisarase a docu-

mentación académica do alumnado correspondente e comunicarémonos co titor do 

curso anterior, sempre e cando sexa posible (neste caso a titora do ano pasado fun 

eu). Ademais aplicarase unha proba inicial, escrita ou oral que determinará o punto 

de partida para o desenvolvemento curricular, adecuando as características do 

alumnado e dando resposta á atención á diversidade. Este ano conto coa vantaxe 

de que ao ser eu a titular do ano pasado en 5º, podo realizar a avaliación inicial con 
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maior veracidade que se non coñecese os nenos nin soupese o que se deu durante 

o curso, cuestión que xa me ocorreu en quinto. 

b) Procedementos de avaliación  

En canto aos procedementos de avaliación ou técnicas que se prevén empregar 

para avaliar o progreso do alumnado empregaremos entre outras, probas orais e 

escritas(de desenrolo, preguntas cortas, preguntas para completar etc), probas de 

comprensión oral e escrita, traballos de exposicións, observación sistemática, 

caderno de clase, traballos individuais ou en grupo… 

A avaliación será continua e global, terase en conta o alumnado con necesidades 

especiais así coma as necesidades do grupo clase. Farase a través das actividades 

propostas en Edixgal, as preparadas polos mestres e as fichas de reforzo, se son 

necesarias, as tarefas rematadas e a comprensión oral e escrita xunto coa  

expresión dos distintos temas tratados ao longo do curso. 

c) Instrumentos de avaliación. 

Os instrumentos de avaliación permiten recoller unha información válida e fiable 

sobre os aprendizaxes do alumnado durante o seu desenvolvemento e ao finalizar 

unidades 

avaliación ou curso.  

Os instrumentos de avaliación deben cumprir os seguintes requisitos: 

1. Ser moi variados, de modo que permitan avaliar os distintos tipos de 

capacidades e de contidos curriculares. 

2. Dar información concreta do que se pretende avaliar sen introducir 

variables que distorsionen os datos. 

3. Utilizar distintos códigos (verbais, icónicos, gráficos, numéricos, 

audiovisuais,...) de modo que se adecúen ás distintas aptitudes sen que o 

código obstaculice o contido que se pretende avaliar. 

4. Ser aplicables en situacións estructuradas da actividade escolar. 

5. Permitir avaliar a transferencia das aprendizaxes a contextos distintos 

daqueles nos que se adquiriron, comprobando así a súa funcionalidade. 

Teremos en conta os seguintes instrumentos de avaliación: 
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• Observación sistemática 
o Rexistro a través das anotacións do profesorado diariamente. 
o Rexistro a través das anotacións do profesorado correxindo os 

cadernos do alumnado paulatinamente. 
• Análise das producións do alumnado: 

o Resúmenes. 
o Traballos de aplicación e síntese. 
o Caderno de clase. 
o Textos escritos. 
o Producións orais. 

• Traballo diario en clase. Consiste na observación sistemática na aula para 

avaliar outros aspectos difícilmente observables mediante a realización de 

probas. Entre estes aspectos podemos destacar os siguintes:  
o Actitude xeral de traballo en clase: interés, motivación, hábitos de 

traballo, concentración, atención...  
o Participación nas actividades plantexadas.  
o Necesidade ou non de apoio dos compañeiros para realizar os 

exercicios propostos.  
o Dificultade ou non na comprensión ou emisión de mensaxes orais. 

Conceptos mal aprendidos.  
• Intercambios orais co alumnado: 

o Diálogo. 
o Entrevista. 
o Postas en común. 
o Asambleas. 

• Probas específicas escritas: Serán individuais e permitirán recoller 

información principalmente sobre coñecementos básicos das unidades 

didácticas, métodos de razoamento, expresión escrita, organización e 

presentación. 
• Fichas de seguimento: 

o Rexistro individual. 
o Rexistro colectivo. 

• Formas de reforzo e/ou ampliación: 
o Actividades específicas. 
o Probas alternativas. 

136



o Tarefas. 

c) Criterios de correción. 

A hora de correxir terase en conta as actividades ben feitas e rematadas, a boa pre-

sentación ,a limpeza,  (tanto na libreta como nas fichas de reforzo e ampliación), así 

como a participación na aula, a atención prestada, a boa letra e claridade dos distin-

tos traballos e a debida presentación nas datas sinaladas. 

Nos textos escritos valorarase o contido, o vocabulario, os signos de puntuación,        

a ortografía e, por suposto, a presentación. 

d) Criterios de cualificación 
Para avaliar teranse en conta os seguintes criterios de cualificación  

• Probas escritas e orais: ponderarase cun 70% (nas probas escritas terase en 

conta o ortografía, presentación e adecuación aos contidos) 
• Traballo diario: ponderarase cun 10% (igualmente a ter en conta ortografía e 

presentación) 
• Actitude do alumno/a: ponderarase cun 10% (actitude ante o traballo diario, 

comportamento, implicación nas tarefas etc ). 

• Presentación da libreta (tendo en conta a realización de tarefas feitas e a 

correción posterior de ser necesario) : 10%. 

Tendo en conta que cada curso académico está dividido en tres periodos ou 

avaliacións no que se emitirán cualificacións seguindo os criterios de  anteriormente 

citados, reflictirase en forma numérica coas xa coñecidas equivalencias de 

INSUFICIENTE, SUFICIENTE, BEN, NOTABLE E SOBRESALIENTE. 

Unha vez obtidos os resultados da avaliación, o alumnado  promocionará ao curso  

seguinte sempre e cando acade o desenvolvemento correspondente das 

competencias básicas e un axeitado grado de madurez. 

Accederase tamén ao seguinte curso cando as aprendizaxes non acadadas non 

sexan un obstáculo para seguir satisfactoriamente ao novo curso. Neste caso, o 

centro educativo adoptará as medidas precisas para que o alumnado reciba os 

apoios necesarios para a recuperación de ditas aprendizaxes. 
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Tamén se poderá acceder ao novo curso inda que as aprendizaxes non estén 

acadadas cando se considere que de algunha forma “é máis positivo que o alumno 

supere o curso a nivel integración e relación cos semellantes que se repetise o 

mesmo”. 

Cando o alumnado non cumpra as condicións establecidas no parágrafo anterior, 

permanecerá un ano máis no curso, tendo en conta que esta medida só se poderá 

adoptar unha soa vez ao longo de toda a etapa educativa. Esta medida deberá ir 

acompañada dun plan específico de reforzo educativo que os centros educativos 

organizarán de acordo co que estableza a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

g) Procedementos para avaliar a propia programación. 
Respondendo a estas cuestións, poderemos planificar mellor a programación en 

cada momento que consideremos oportuno co fin de mellorar a nosa práctica docen-

te e os resultados do noso alumnado. 

a. Procedemento 
• No que respecta aos obxectivos:  
o Conseguimos chegar a un acordo con respecto ao obxectivos que se perse-

guen en cada nivel?  
o Estes obxectivos están secuenciados con respecto aos de niveis anteriores?  
o Concretáronse o suficiente como para guiar a nosa intervención educativa?  
o Fan referencia ás capacidades coas que se relacionan cada unha das áreas? 
• No que se refire aos contidos: 
o Están secuenciados con respecto aos previstos nos cursos anteriores?  
o Explicitan os mínimos esixibles para cada curso?  
o Relaciónanse de xeito natural cos temas de carácter transversal (educación 

en valores, fomento de la lectura e TIC) e cos intereses e a vida cotiá del 

alumnado?  
o Planificáronse as relacións dos contidos desta materia cos doutras materias 

que cursa o alumnado neste ciclo, para dotar de sentido global e funcionali-

dade as aprendizaxes? 
• No relativo á metodoloxía: 
o Están previstas axudas pedagóxicas dentro das explicacións?  
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o Os materiais curriculares que serven de apoio a esta Programación foron va-

lorados e seleccionados atendendo aos seus aspectos técnico, curricular e de 

educación en valores? 
o Adecuáronse os espazos previstos segundo a funcionalidade dos mesmo?  
o Equilibrouse o uso dos distintos tipos de agrupamentos nas diferentes activi-

dades: gran grupo, pequenos grupos, parellas e individualmente? 
• No relacionado coa avaliación: 
o Explicitáronse correctamente los criterios de avaliación e o grado mínimo en 

que hai que acadalos?  
o As técnicas e instrumentos de avaliación escollidas facilitan a obtención de 

abundante información sobre o que aprendeu cada alumno? 
o Definíronse correctamente os criterios de cualificación e comunicáronselle ao 

alumnado/ familias? 
o Realizouse un adecuado seguimento do alumnado con materias pendentes 

de ciclos anteriores e do alumnado que repite curso? 
• No que se refire ao Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Edu-

cativo: 
o Coordináronse as medidas educativas que precisan coa Programación de 

Aula en relación a elementos organizativos (espazos, tempos, materiais, 

agrupamentos,…) e a elementos curriculares (obxectivos didácticos, contidos, 

explicacións, actividades, procedementos de avaliación). 

O equipo docente, mensualmente, ten a oportunidade de avaliar o proceso de ensi-

nanza. Ademais deste momento semanal de avaliación.da nosa práctica, existen ou-

tros como o trimestral e o anual. Trimestralmente, realizamos un balance dos obxec-

tivos e contidos logrados, o que nos permite introducir as modificacións oportunas na 

programación de cara ao seguinte trimestre. A final de curso, este balance realízase 

en relación co conseguido en todo o curso dentro do marco da $Memoria Final de 

Curso”.  

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 Para unha axeitada atención á diversidade, ademais dos principios metodolóxicos 
descritos, hai que ter presente as seguintes medidas de atención á diversidade: 

# Adecuación da Programación de Aula ás características do alumnado en 

canto flexibilización da temporalización e a contemplación de actividades 

de reforzo ou ampliación 
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# Reforzo educativo dentro/fóra da aula 

# Acción titorial 

# Adaptacións curriculares, con carácter extraordinario. 

Para por en marcha estas medidas contaremos en todo momento coa colaboración 

do Departamento de Orientación (orientadora, mestra de audición e linguaxe e 

mestra de pedagoxía terapéutica). 

No centro existen os seguintes documentos onde se establecen as distintas medidas 

de atención á diversidade: o Proxecto Educativo (PE) , o Proxecto Curricular 

Educativo (PCE), o Plan de Acción Titorial ( PAT), Normas de Organización e 

Funcionamento (NOF) e a Programación Xeral Anual (PXA). 

Trabállanse dende o PE os valores de solidariedade e cooperación, participación , 

integridade, responsabilidade, liberdade, educación para a paz, autoestima, 

autonomía, seguridade, espírito crítico, escola non sexista..., téntase dar resposta ós 

intereses e necesidades de todo o alumnado dando prioridade a aqueles casos que, 

pola súa complexidade, presenten maiores necesidades de atención. Implicámonos 

nestas medidas todo o profesorado, familia e persoas que participen en cada caso 

en particular, sexan ou non da comunidade educativa. 

Os agrupamentos faranse seguindo os criterios de heteroxeneidade e non 

discriminación, o alumnado con NEE será distribuído intentando incluír no mesmo 

grupo a aqueles nenos e nenas que teñan necesidades similares. 

Imos propoñer as seguintes actuacións para atender as necesidades especiais 

dentro deste curso escolar, (non podendo metelas todas neste plan pois resulta 

imposible pola limitación de espazo). Estas medidas de actuación serán asumidas 

polo profesor titor da aula en colaboración co PT e AL contando co asesoramento do 

DO e o EOE. 

O programa de actuación de cada caso particular estará contemplado no PAT dun 

xeito máis específico e amplo. 

# Programa de modificación de conduta para evitar comportamentos improce-

dentes. 

# Programa de concienciación e aceptación das diferenzas. 

# Plan para previr dificultades de lecto-escritura 

# Roc que recollerá normas do centro en relación ás medidas organizativas que 

teñan en conta ó alumnado con NEE. Como: actitudes de convivencia e non 

discriminación con relación ás diferenzas individuais. 

# Plan de adaptación e avaliación inicial para educación infantil. 
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# Medidas de flexibilización de tempos, espazos e ratios 

# Un grupo de adquisición de linguas para alumnos de incorporación tardía 

# Eliminación de barreiras arquitectónicas 

# Elaboración de adaptacións curriculares e programas de reforzo educativo. 

Dende a PXA respecto das medidas a levar a cabo, destacar as actividades extraes-

colares e complementarias que van permitir unha maior interacción do profesorado/ 

familia/ alumnado/ entorno. 

Flexibilización de horarios do profesorado e alumnado para garantir unha atención 

máis personalizada e por en práctica a organización dos grupos para poder atender 

a aqueles alumnos que presentan desfase curricular. 

Procuraremos en todo momento que a atención ó alumnado con NEE se desenvolva 

considerando o principio de normalización, integración e inclusión tomando sempre 

como referencia a aula ordinaria na que o traballo dos titores e especialistas será 

coordinado. 

Gradación dos contidos en cada área ou materia especificando: 

1. Contidos mínimos esixibles para superar a área ou materia (en torno a estes 

contidos articulándose medidas curriculares de atención á diversidade) 

2. Contidos e procedementos de afondamento 

3. Criterios de avaliación mínimos para superar cada área ou materia 

4. Actividades tipo recuperación e reforzo en cada área ou materia. 

Ademais os equipos de ciclo e os departamentos didácticos colaborarán cos 

titores e co Departamento de Orientación na prevención, detección e atención ás di-

ficultades de aprendizaxe a través das seguintes actuacións: 

A) Participación na avaliación inicial 

B) Participación na avaliación psicopedagóxica aportando datos relevantes 

C) Docencia, en caso de dispoñibilidade horaria, con respecto a apoios 

ordinarios 

A-Funcións dos titores con respecto á atención a diversidade: 

o Levar a cabo unha avaliación inicial de competencia curricular do alumnado 

para poder detectar calquera necesidade educativa que presente. 
o Atender ás dificultades dos seus alumnos, o que vai implicar elaborar as 

medidas de reforzo educativo ou adaptación curricular que sexan precisas en 

colaboración co profesor de apoio e departamento de orientación na 

avaliación psicopedagóxica, entre outras cousas. 
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o Facilitar a integración dos alumnos con dificultades no grupo- aula. 
o Coordinar o proceso de avaliación co resto de profesores que imparten as 

distintas materias 
o Informar ás familias das necesidades que presentan os seus fillos e das 

medidas que se poden levar a cabo con eles para mellorar o seu rendemento 

escolar a tódolos niveis así como as medidas de axuda a levar a cabo dende 

o contexto familiar. 

Ao comezo do curso escolar o Departamento de Orientación proporcionará ós titores 

información relativa aos alumnos que, estando previsto, van ser obxecto de medidas 

de atención á diversidade. 

Na aplicación destas medidas están implicados todos os profesores (como está 

anteriormente xa sinalado) pero de forma máis específica os que pertencen ó 

Departamento de Orientación. Contamos tamén con axentes externos que colaboran 

connosco: Equipo de Orientación específico, traballadores sociais, especialistas do 

centro médico, servizo de atención á saúde mental infantil da zona, CEFORES, 

familia e entorno. 

b-Funcións do profesorado de apoio ao alumnado con NEE (especialistas en 
PT e AL). 

o Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares 

individuais, así como das medidas de reforzo, se é o caso, e daqueloutras 

dirixidas á atención á diversidade do alumnado. 
o Prestarlle atención ó alumnado con NEE que así o requira, atención que, en 

xeral se prestará dentro da aula ordinaria. 
o Colaborar coa comisión de coordinación pedagóxica na elaboración do plan de 

actuación respecto ó alumnado con NEE. Asistir ás reunións da mesma. 
o Orientar ó profesorado que imparte docencia ós alumnos con NEE, así como a 

eles mesmos e a familia sobre cuestións de interese para o seu 

desenvolvemento. 
o Elaborar e adaptar materiais e recursos destinados ó alumnado con NEE. 
o Establecer xunto co titor camiños de información a pais e nais e profesorado 

sobre as medidas máis relevantes para o alumnado que presenta dificultades. 
o Relacionarse con servizos externos ó centro e que sexan de interese para a 

mellora do labor educativo. 
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o Elaborar e desenvolver programas relacionados coa comunicación contando coa 

colaboración do orientador, sobre todo aqueles relacionados coa prevención e a 

estimulación (profesorado de AL)  
o Realizar as intervencións directas de apoio logopédico que sexan precisas 

dentro e fóra da aula ordinaria (profesorado de AL). 
o Aquelas outras funcións que a Administración Educativa lles poida asignar. 

c-Funcións do Xefe de Departamento (Orientador). 
o Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento. 
o Velar pola confidencialidade dos documentos. 
o Realizar as avaliacións psicopedagóxicas (Orde 31 de outubro do 1996) , se é 

o caso, e asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de 

atención á diversidade conforme o procedemento que se estableza. 
o Fixar as datas para a realización das probas, tanto de forma individual como 

colectiva para os alumnos que o precisen. 
o Colaborar na prevención e detección temperá dos problemas ou dificultades 

que poidan presentar os alumnos e desenvolver programas de investigación, 

elaboración, recompilación e difusión de recursos para dar resposta ás 

necesidades educativas específicas. 
o Atender individualmente a alumnos e pais e nais previa entrevista co titor e 

colaborar con outros servizos e institucións que desenvolven actividades a 

nivel educativo. 
o Coordinar, en colaboración cos profesores de apoio e o titor a atención aos 

alumnos con necesidades educativas específicas. 
o Colaborar co Departamento na avaliación psicopedagóxica , cando sexa 

preciso. 

d- Obxectivos xerais: 

o Fomentar un clima de convivencia no centro, desenvolvendo actitudes de res-

pecto, tolerancia, solidariedade e non discriminación. 
o Proporcionar ó alumnado unha resposta educativa axeitada e de calidade que 

lle permita conseguir o maior desenvolvemento persoal e social e adaptar dita 

resposta a ACNEE. 
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o Establecer canles de colaboración entre o profesorado que intervén cos alum-

nos. 
o Planificar propostas educativas diversificadas adaptadas ás necesidades de 

cada alumno/a : inclusión, un paso máis á integración. 
o Fomentar a participación dos pais e implicalos no proceso educativo. 
o Concienciar á comunidade educativa cara ó que supón tódalas medidas rela-

cionadas coa atención á diversidade e coordinar o desenvolvemento de activi-

dades, encamiñadas á inserción e promoción do alumnado con características 

especiais. 
o Establecer programas de intervención individualizados atendendo ás caracte-

rísticas de cada un dos alumnos con necesidades. 
o Elaborar materiais curriculares e didácticos que faciliten ó alumnado con nece-

sidades acceder ó currículo da maneira máis normalizada posible. 
o Flexibilizar os espazos e tempos. 
o Crear unha escola de pais e nais, animando as familias a que participen. 
o Aceptar as diferenzas individuais como instrumento enriquecedor do noso 

desenvolvemento. 

e-Criterios de agrupamento co alumnado con NEE. 
As agrupacións realizaranse situando en primeiro lugar aos alumnos con NEE que 

presenten dictamen e contemplaranse con nenos de NE diagnosticados polo orien-

tador do centro. Os criterios a seguir son: 

! Nivel competencial 

! Idade cronolóxica 

! Cohesión dentro do grupo. 

f-Alumnado con NEE na aula de 6º. 
No tocante a aula de sexto, cabe remarcar: 

-Alumnado con problemas de aprendizaxe. 
Aqueles nenos que manifestan obxectivamente un forte atraso nas adquisicións 

escolares e , en xeral, en calquera tipo de experiencias, asociados a dificultades de 

tipo intelectual, psíquico e sensorial, con outras deficiencias asociadas. 

Propostas de atención: 
É necesario e imprescindible identificar as necesidades educativas especiais nos 

diferentes ámbitos nos que se desenvolve o alumno. 
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 Deben buscarse recursos que faciliten a transición do alumno da escola ao seu 

medio socio- comunitario. 

Coñecer, identificar e valorar as capacidades e dificultades da familia para dar 

resposta ás necesidades dos seus fillos, axuda a establecer mellor cales son as 

necesidades educativas do alumnado. Obter información sobre circunstancias 

familiares, condutas e actitudes do alumno fóra da escola son de gran valor pola súa 

incidencia,  e na identificación das necesidades educativas. 

 A identificación das necesidades no centro e na aula debe ter en conta estes 

aspectos: 

# As condicións físicas e organizativas 

# O ambiente de aprendizaxe e equipamento 

# O profesorado e a relación entre eles 

# A utilización de recursos 

# As características do proceso de ensino- aprendizaxe. 

A identificación de necesidades no centro e aula deben estar en función da flexibili-

dade curricular e das programacións de ciclo e de nivel, que deben contemplar non 

só as posibilidades de modificación curricular a nivel de obxectivos e contidos, senón 

tamén a flexibilidade na variedade de situacións de aprendizaxe necesarias que res-

pondan ás necesidades dos alumnos. 

O currículo ordinario é o que debe dar resposta ás necesidades educativas destes 

alumnos. A resposta ás necesidades educativas especiais sitúase necesariamente 

no marco curricular ordinario, coas oportunas adaptacións que en cada unha destas 

variables presenten necesidades de modificación: profesor, alumno, metodoloxía, 

obxectivos, contidos, avaliación, organización e recursos. 

-Alumnos con problemas actitudinais: 
Son alumnos que presentan problemas de adaptación á escola: 

- Falta de motivación. 

- Mala actitude na aula. 

- Agresividade, actitude provocadora. 

- Expectativa de estudos nula. 

- Rebelión ante as normas e ante as figuras de autoridade. 

Teñen tamén problemas de relación coa familia; a miúdo presentan problemas de 

aprendizaxe debida, na maioría dos casos, a unha mala escolarización, 

absentismo...  
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Propostas de atención: 
Realizar unha adecuada función titorial establecendo un contacto frecuente, a nivel 

persoal, co alumno e cos pais. 

# Efectuar unha avaliación do alumno desde diferentes ámbitos. 
o Historia persoal. 
o Relacións coa familia; expectativas familiares. 
o Relacións cos profesores e compañeiros. 
o Intereses, afeccións, motivacións, dificultades persoais. 
o Autocoñecemento: aptitudes e déficits 
o Ambiente cultural 
o Relacións sociais 

Facilitarlles aquilo que máis lles interese mediante a realización de proxectos que 

recollan os contidos básicos das diversas áreas. 

Establecer contratos variados para mellorar as distintas facetas que se detectaron 

como inadecuadas. 

Flexibilizar a intervención pedagóxica evitando tarefas homoxeneizadoras 

(adaptacións curriculares non significativas). 

-Alumnos con problemas de organización e planificación da tarefa. 
Son alumnos que atopan dificultades para organizar e planificar as actividades e 

tarefas que se lles encomendan. Presentan, ás veces, problemas de aprendizaxe 

debida á desorde e á mala organización. 

Teñen adquirido o hábito negativo de non facer as tarefas ou de facelas rápido e sen 

moito esforzo. 

Resumindo, adoitan presentar problemas de: 

- Non fan as tarefas 

- Non as entregan a tempo 

- Mala presentación 

Propostas de atención: 
- Controlar os cadernos. 

- Facer reflexionar sobre o cumprimento ou non do horario de estudo 

pactado. 

- Levar control das tarefas, tanto das que se fan na aula como das que se 

fan na casa 
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- Flexibilidade. 

- Ser perseverantes no cumprimento das normas de realización e 

presentación. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LEC-
TOR 
Coa finalidade de fomentar o hábito de lectura,  dende  o centro elabórase o proxecto 

lector para acadar a consecución dos obxectivos básicos para a etapa de Primaria, nos 

que se cita o desenvolvemento de capacidades coma coñecer e empregar de xeito 

apropiado a lingua castelá  e a propia da comunidade autónoma e desenrolar hábitos de 

lectura. 

Neste Proxecto Lector inclúense as actuación do centro destinadas ao fomento da lectu-

ra e da escritura así coma a adquisición das competencias básicas, na que están impli-

cados a totalidade do profesorado , empregando como recursos básicos para a súa pos-

ta en marcha a biblioteca de aula e a de centro, asegurando como mínimo media hora 

de lectura diaria, levaranse a cabo  actuacións  nos seguintes ámbitos: 

1-Formación en  lectura comprensiva  mediante un traballo progresivo e diario, 

con distintos tipos de textos (literarios, expositivos, publicitarios etc), tanto en so-

porte impreso coma electrónico, nas distintas áreas.Ensinaranse estratexias de 

comprensión e fluidez lectora mediante tarefas diversas, ademais da dedicación 

de media hora diaria  a lectura silenciosa, en voz alta, mediante actividades inter-

activas etc. 

2-No desenvolvemento dos contidos curriculares , integraranse  as fontes infor-

mativas, ben para búsqueda de información, resolución de actividades, amplia-

ción ou reforzo de contidos etc, tanto en soporte electrónico coma impreso. 

3-Dende a biblioteca do centro fomentarase  a lectura mediante a realización de 

tarefas diversas, xogos, concursos etc, entre elas: 

% Quincena monográfica: selección de libros por temática expostos na 

biblioteca. 

% Exposición de Libros Antigos. 

% Exposición sobre temas concretos e novidades. 

% Contacontos. 

% Recomendacións de lecturas para os períodos vacacionais 
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% Recomendacións dos alumnos sobre diversos liros de lectura. 

% Libro- Fórum, período adicado a discutir e falar dun determinado libro. 

4- Crearanse ambientes lectores adecuados tanto na aula como na biblioteca de 

centro. 

Con todo isto preténdese formar uns lectores/as competentes adquirindo un hábito lector 

e actitudes favorables  e cara á lectura. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
Os centros docentes elaborarán e aplicarán un plan de introdución das tecnoloxías da 

información e da comunicación”. 

O obxectivo que se pretende alcanzar ao finalizar a escolarización obrigatoria é a conse-

cución por parte do alumnado da competencia dixital, competencia que consiste en dis-

poñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para trans-

formala en coñecemento. 

O noso centro educativo conta cunha aula de informática, con 15 postos de usuario e un 

de profesor conectados a un servidor de aplicación e de acceso a Internet, acceso que 

existe en todas as zonas do centro; un aula multimedia con 8 equipos de sobremesa 

completos, un portátil para o posto do profesor e unha pizarra dixital para ser usada fun-

damentalmente por infantil, primaria e idiomas e un aula de medios audiovisuais con TV, 

vídeo, lector de DVD e equipo de son, 2 portátiles, unha pizarra dixital e un ordenador de 

sobremesa. 

Na maior parte das aulas de primaria hai un ordenador e un proxector ou pizarra dixital, o 

que facilita a búsqueda de información (no momento no que xurde o dúbida) e o uso dos 

CDs e DVDs que acompañan aos libros de texto. 

No presente curso escolar o centro contará con aulas edixgal e un coordinador encarga-

do do mantemento do material informático das citadas aulas. Refírome aos cursos de 5º 

e 6º. 

Con todos os medios técnicos anteriormente citados pretendemos contribuir ao plan TIC 

cos seguintes obxectivos: 

• Obxectivos do centro: 
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- Fomentar o uso dos medios informáticos rompendo así  con desigualdades 

sociais. 

- Potenciar o emprego das TIC como ferramenta de traballo no proceso de ensino- 

aprendizaxe. 

- Favorecer o perfeccionamento do profesorado e a súa utilización nas tarefas 

habituais do centro: programacións, memorias, plans, traballos,… 

- Facilitar o acceso a estas ferramentas por parte do alumnado con necesidades 

educativas especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 

- Conseguir que o alumnado acceda ao mundo da Internet con capacidade de 

procura de información e de tratamento crítico da mesma. 

- Impulsar a comunicación con outros centros e localidades para coñecer e 

transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida. 

- Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa nas 

diferentes actividades do centro: páxina web, xornal escolar, actividades culturais, 

etc. 

• Obxectivos do profesorado: 
- Mellorar o plantexamento pedagóxico a través das TIC. 

- Empregar as TIC para o traballo cotián e as actividades de aula: programacións, 

controis, fichas, informes, webquest, blog, etc. 

- Saber consultar e sacar información a través das TIC, tanto para temas 

profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade docente. 

- Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades e participar en foros, chats, 

páxina web e plataforma educativa do centro e diversas redes de colaboración 

como Internet. 

• Obxectivos do alumnado: 
- Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu 

afán de coñecemento. 

- Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilicen as pautas 

adecuadas para chegar á información precisa. 

- Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e 

expresión das propias ideas. 

- Potenciar a comunicación cos seus semellantes. 
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- Utilizar programas e contornas que faciliten a súa aprendizaxe nas diferentes 

áreas do currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVI-
VENCIA 

Unha vez aprobado o plan de convivencia no noso centro, cabe destacar os 

seguintes aspectos referentes aos alumnos, mestres e familias dos alumnos: 

En canto aos alumnos: 

• Participar  e colaborar na mellora da convivencia co fin de crear un clima 

adecuado de estudo e cooperación no centro. 
• Respectar os dereitos, opinións e diferenzas dos seus compañeiros. 
• Respectar os seus mestres e recoñecelos coma autoridade educativa no 

centro. 
• Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro. 
• Mostrar un comportamento tolerante ante a diversidade e a non 

discriminación. 
• Utilizar de forma adecuada o mobiliario, instalacións e material do centro. 
• Respectar e cumprir os deberes establecidos pola lexislación vixente e polo 

NOF do centro. 
• Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

Referente aos mestres, priorizamos: 

• Colaborar co resto de profesorado, co fin de crear redes de cooperación-

coordinación e así abordar positivamente todos os problemas que poidan 

surxir no proceso ensino-aprendizaxe. 
• Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar . 
• Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias a violencia . 
• Informar as familias dos alumnos do proceso ensino-aprendizaxe,  e cumprir o 

horario de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para 

atendelos adecuadamente. 
• Cumprir puntualmente o horario escolar así coma controlar as faltas de 

asistencia dos alumnos e os retrasos informando desto ás familias. 
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• Manter unha actitude de respecto e comprensión no trato cos alumnos e 

compañeiros e demais membros da comunidade educativa. 
• Asistir as reunións pertinentes do centro escolar. 
•

No relativo aos pais, destacamos: 

• Procurar unha adecuada colaboración co centro , a fin de alcanzar unha 

maior efectividade na tarefa educativa. 
• Asistir as entrevistas e reunións ás que sexan convocados polos membros do 

Equipo Directivo, orientador, titor o outros mestres para tratar asuntos 

relacionados cos seus fillos. 
• Adoptar as medidas necesarias para que os seus fillos cursen os niveles 

obrigatorios de educación e que asistan regularmente a clase.-Respecto ás 

normas de organización e convivencia do Centro naqueles aspectos que lle 

competan, así como inculcarlle aos seus fillos o respecto ás mesmas. 
• Manter un trato correcto e respectar a todos os membros da Comunidade 

Educativa. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LIN-
GÜÍSTICO 
A lectura e a escritura, unidas a fala, son requeridas para acadar a consecución doutras 

aprendizaxes e para a vida cotiá. Tendo polo tanto en conta que a lingua é un elemento 

básico de identidade cultural debemos respectar a diversidade lingüística. 

Analizada a realidade sociolingüística do centro, na que se tiveron en conta os sectores 

predominantes entre a poboación, sinalar que as dúas linguas oficiais son case utiliza-

das na mesma proporción. 

O galego e a lingua materna da maioría do alumnado, aínda que nos últimos anos chega 

alumnado procedente doutros países (hisponoamericanos,  países do leste de Europa e 

Marrocos). 

Nesta etapa de educación Primaria case a totalidade do alumnado naceu en Galicia e 

viven nos distintos pobos do concello de O Saviñao. A lingua que empregan maioritaria-

mente nas relacións familiares e de compañeirismo é o galego, sendo frecuente que a 

medida que se ascende nos ciclos valoren máis a lingua empregado polo mestre/a, sen-

do o sector do profesorado maioritariamente galego falantes e tendo a totalidade deles 
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unha actitude favorable ante o emprego do galego. Así mesmo a lingua galega e a maio-

ritariamente empregada nas relacións con outras institucións. 

Segundo os obxectivos propostos no proxecto lingüístico do centro, traballarase para: 

# Fomentar o uso xeneralizado da lingua propia do país e da propia da 

comunidade. 

# Facilitar ao alumnado unha oferta educativa que lle axude a percibir a utilidade da 

lingua galega como lingua de futuro para a promoción social de Galicia. 

# Fomentar e facilitar a integración sociolingüística do alumnado estranxeiro, 

fomentando o respecto polas outras linguas. 

# Fomentar a aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

Teranse en conta unha serie de medidas para favorecer o uso lingüístico a nivel aula e 

centro: 

# Compromiso do profesorado do ciclo para velar polo uso adecuado das linguas 

empregadas 

# Adquisición de material para dotar as correspondentes aulas, ampliando os 

recursos en lingua galega, especialmente para as materias de obrigada 

impartición nesta lingua. 

# Posta a disposición do alumnado aplicacións informáticas gratuitas que faciliten o 

uso da lingua da comunidade e que legalmente se poidan distribuír. 

# Apoio ás necesidades da promoción da lingua galega propostas polo Equipo de 

Normalización e Dinamización Lingüística. 

Para levar a cabo unha mellora das habilidades básicas no referente ao emprego da lin-

gua desenrolaranse os seguintes apartados: 

# Compromiso dunha escritura correcta: nos criterios de avaliación do ciclo 

incluiranse os referentes á corrección lingüística: normas ortográficas, 

corrección léxica e gramatical etc. 

# Comprensión de textos orais: faranse propostas variadas dende distintas 

fontes a tipoloxías textuais diversas, nos que se recoñecerá a idea principal, a 

finalidade comunicativa etc. 

# Comprensión de textos escritos; exercicios de comprensión lectora: 

actividades centradas en exercicios de comprensión, reflexión sobre o 

contido… nas distintas modalidades de textos (narrativos, descritivos…) 
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# Produción de textos escritos; redacción: poñeranse en práctica nas distintas 

áreas e centraranse en técnicas de composición de textos  planificación, tex-

tualización e revisión) e no desenrolo  das ideas. 

# Produción de textos orais: potenciarase a expresión oral  nas distintas clases. 

# Lecturas en todas as áreas: fomentar o hábito lector, estimulando ao alumnado 

coas vantaxes e beneficios que lle proporcionará, seleccionando  textos amenos 

e agradables, adecuado ao seu nivel curricular. 

# Potenciación do uso da biblioteca de aula e escolar: mediante xornadas de 

formación de usuarios, coñecemento das novas visitando a páxina web do centro, 

tanto para realizar traballos de investigación ou como servizo de préstamo. 

# Medidas de apoio e reforzo para fomentar o dominio das dúas linguas oficiais do 

alumnado estranxeiro: adecuaranse os materiais á situación sociolingüística e 

escolar do alumno para que poida acadar os obxectivos propostos na 

programación, o profesorado prestará unha atención especial a aquel alumnado 

que presente problemas de comprensión e expresión idiomática tanto pola 

explicación dada polo mestre coma pola lectura de textos. No caso de o grao de 

descoñecemento da lingua fose moi elevado terían a posibilidade de ser 

axudados por un profesor de apoio ata que acaden un coñecemento mínimo para 

desenvolverse no seu traballo diario 

Das actividades propostas no proxecto lingüístico, este ciclo participará en: 

# Intercambio de postais de Nadal con outros centros. 

# Celebración do día das letras galegas 

# Redactar e editar a revista de colexio. 

Con todo isto trataremos de acadar unha competencia lingüística axeitada que nos per-

mita interaccionar adecuadamente coa comunidade educativa e entorno. 

EDUCACIÓN EN VALORES 
Dentro da escola, o desenvolvemento das diferentes competencias básicas está 
intimamente relacionado co coñecemento das diversas áreas que conforman o 
currículo actual, pero existen certas cuestións que non se poden abordar dende 
unha perspectiva exclusivamente académica. Cuestións que xorden cando anali-
zamos os grandes conflitos da nosa sociedade, xa sexa próxima ou afastada, e 
nos atopamos con situacións de violencia, discriminación, desigualdade, consu-
mismo, degradación do medio ambiente e da saúde (drogas, alcoholismo,…). 
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Nós, como mestres, debemos posibilitar que os nosos alumnos cheguen a en-
tender estes problemas cruciais, que sexan capaces de elaborar un xuízo crítico 
sobre estas situacións e que poidan adoptar actitudes e comportamentos basea-
dos en valores racionais libremente asumidos. 

Deste xeito, a introdución da Educación en Valores na escola, queda fundamen-
tada desde os puntos de vista: 

-Pedagóxico, xa que o seu tratamento na aula favorece o desenvolvemento inte-

gral e harmónico do alumno. 

-Social, xa que a escola debe dar resposta ás demandas da sociedade e contribuír 

á formación do sistema de valores que nesta impera. 

-Legal, tal e como aparece recollido na lexislación educa5va actual 

Así, ao falar de Educación en Valores estámonos referindo a unha serie de contidos 

de aprendizaxe sumamente globalizados, inherentes a calquera momento do proce-

so ensinanza- aprendizaxe, o que favorecerá que poidan ser abordados partindo das 

situacións contextuais das que me valerei para presentar os contidos de calquera 

das áreas do currículo. Estes contidos, na etapa de educación primaria, versarán 

principalmente sobre: 

-Educación moral e cívica. Para acadar o desenvolvemento dos mesmos pre-

sentaremos aos nenos contextos nos que se vexan obrigados a xulgar e xe-

rarquizar valores, fomentando a participación, o intercambio de puntos de vis-

ta, o respecto ás opinións do demais, etc. 

-Educación para a paz (regulamentada pola Lei 2/2005 do 30 de novembro de 

Educación e Cultura da Paz). Traballaremos cos nenos situacións que lles 

permitan achegarse ao coñecemento doutras realidades sociais, coa finalida-

de de que aprendan a respectar os costumes e formas de vida doutras cultu-

ras. 

-Educación para a saúde. Partindo do contidos relacionados co coñecemento 

do propio corpo, introduciranse os conceptos de saúde e hixiene resaltando, 

por unha banda, a importancia dos mesmos para o noso propio benestar e, 

pola outra, o feito de que para manternos nesas condicións debemos adquirir 

unha serie de hábitos que nos acompañarán ao longo de toda a vida. 
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-Educación sexual. Partiremos tamén dos contidos referidos ao coñecemento 

do propio corpo para conseguir que os nenos coñezan os cambios corporais 

que se producirán con tempo na súa fisionomía e, tamén, as diferenzas entre 

ambos sexos. 

-Educación viaria. Neste caso partiremos dos contidos relacionados co medio 

social (a rúa, a cidade, as vilas, etc) para introducir os conceptos relacionados 

cos elementos e signos viarios, as redes e infraestruturas de transporte, as 

pautas de actuación nos distintos medios de transporte, etc. A finalidade é ca-

pacitar aos nenos como peóns autónomos e posibles condutores de bicicle-

tas. 

-Educación do consumidor. Na aula traballarase con material de refugallo 

para proporcionar aos nenos experiencias que lles permitan valorar as posibi-

lidades de re- utilización dos produtos que teñen ao seu alcance; formulare-

mos, para conseguilo, cuestións sobre as actitudes que eles manteñen cara 

eses materiais para chegar así a reflexións nas que cheguen a distinguir o 

que é realmente necesario (a comida, a roupa, o transporte, etc) daquelas ou-

tras cousas das que poden prescindir facilmente. 

-Educación non sexista. Traballaremos estes contidos a partir da presentación 

da muller en situacións de igualdade con respecto ao home, tanto no ámbito 

da escola como no do traballo e noutros cotiáns. Terei especial coidado tamén 

en empregar unha linguaxe coeducativa. 

Resulta fundamental para a adquisición de calquera destes contidos coidar de xeito 

especial a coherencia entre os contidos a traballar e a forma de actuar na aula. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCO-
LARES. 
Ao longo do curso escolar realizaranse diversas actividades complementarias e ex-

traescolares ( Samaín, magosto, nadal,  día da paz,  entroido, letras galegas, día do 

libro, semana da prensa, festivas fin de curso…) 

Saídas: visita ao entorno, excursións, teatro, cine, audicións musicais, etc, así como 

calquera actividade que sexa ofertada ao centro e se considere de interés pedagóxi-

co. 
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