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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

CURSO 2019-2020

ÁREA: CIENCIAS NATURAISNIVEL 6º PRIMARIA

Criterio de
avaliación

Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Iniciación á actividade científica

CN-B1.1

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

Selecciona, organiza e expón a información de xeito oral e 
escrito 

X X X

CCL
 CSIEE 

CAA 
CD

 CMCT

CN-B1.1

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, 
de forma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou escritos 

Comprende os contidos relacionados coa área e os expresa 
de xeito oral/escrito 

X X X
CCL 

CMCT

CN-B1.1
CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o 
tratamento de textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou notas etc). 

 Emprega o tratamento de textos de xeito autónomo X X X
CSIEE 
CAA 

CMCT

CN-B1.2

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

Amosa unha actitude autónoma fronte ao traballo X X X

CMCT 
CCL
CAA 

CSIEE

CN-B1.4 CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma Realiza traballos e preséntaos en diferentes soportes X X X CMCT 
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oral ou escrita, empregando soportes 
variados, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, internet) 
cando traballa de forma individual ou en 
equipo na realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións. 

dependendo da natureza dos mesmos 
CCL
CAA 

CSIEE

Criterio de
avaliación

Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 2: O ser humano e saúde

CN-B2.1
CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais 
órganos implicados na realización das 
funcións vitais do ser humano. 

Identifica e localiza os principais órganos implicados na 
nutrición, reprodución e relación 

X CMCT

CN-B2.1

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

Explica os procesos que se dan nas funcións vitais X CMCT

CN-B2.3

CNB2.3.2. Coñece e explica os principios 
das dietas equilibradas, identificando as 
prácticas saudables para previr e detectar os
riscos para a saúde. 

Deseña un menú dunha dieta equilibrada X
CMCT
CSC

Bloque 3: Os seres vivos

CN-B3.1

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura 
dos seres vivos: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas nomeando as principais
características e funcións de cada un deles. 

Clasifica aos seres vivos e nomea as principais 
características atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino
das plantas. Reino dos fungos e outros reinos

X CMCT

CN-B3.2 ▪ CNB3.2.1. Identifica as características e 
clasifica os seres vivos:

         Reino animal.

Clasifica os seres vivos segundo os reinos X CMCT
CCL
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         Reino das plantas.

         Reino dos fungos.

         Outros reinos.

CN-B3.3

CNB3.3.3 - Identifica algunhas actuacións 
humanas que modifican o medio natural e as
causas de extinción de especies e explica 
algunhas actuacións para o seu coidado.

Identifica actuacións beneficiosas e prexudiciais para os 
ecosistemas

X
CMCT
CSC

CURSO 2019-2020

ÁREA: CIENCIAS SOCIAISNIVEL 6º PRIMARIA

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Contidos comúns

CS-B1.1

CSB1.1.1 - Busca información 
(empregando as TIC e outras fontes 
directas e indirectas), selecciona a 
información relevante, a organiza, analiza, 
obtén conclusións sinxelas e as comunica 
oralmente e/ou por escrito.

Busca información (empregando as TIC e outras fontes 
directas e indirectas), selecciona a información relevante,
a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou por escrito

X X X

CAA 
CD

 CMCT 
CCL

CS-B1.1

CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas, ten iniciativa na toma de decisións
e asume responsabilidades.

Manifesta autonomía na planificación e execución de 
accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e 
asume responsabilidades

X X X
CSIEE 

CAA

CS-B1.1 CSB1.1.3 - Realiza as tarefas Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos X X X CCL 
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encomendadas e presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e limpa.

de maneira ordenada, clara e limpa CAA

Bloque 2: O mundo que nos rodea

CS-B2.2

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

Identifica os diferentes tipos de mapas X
CMCT
 CCL

CS-B2.3

CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os 
seus elementos e explica as 
características dos principais paisaxes de 
España e de Europa valorando a súa 
diversidade.

Identifica paisaxes e definir os seus elementos
X

CMCT 
CCL 
CAA

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

CS-B2.4
CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de 
Europa, as súas vertentes hidrográficas e 
o seu clima. 

Localiza nun mapa as vertententes hidrográficas de 
Europa e os seus climas

X
CMCT 
CCL 
CAA

CS-B2.4
CSB2.4.2.Recoñece as principais 
características do relevo, os ríos e o clima 
de Europa. 

Recoñecer as principais paracterísticas dos relevo,os ríos
e o clima de Europa

X
CMCT 
CAA

CS-B2.6
CSB2.6.1 Explica as causas e 
consecuencias do cambio climático e as 
actuacións responsables para frealo. 

Explicar as causas e consecuencias do cambio climático 
e as actuacións responsables para frealo X

CMCT 
CCL

Bloque 3: Vivir en sociedade
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CS-B3.1

CSB3.1.1.Explica que é a Unión Europea 
e cales son os seus obxectivos políticos e 
económicos e localiza nun mapa os países
membros e as súas capitais.

Explica que é a Unión Europea e citar a lo menos quince 
países membros. x

CSC 
CCL

CS-B3.1

 CSB3.1.2.Identifica as principais 
institucións e os seus órganos de goberno 
na Unión Europea, recoñecendo os seus 
símbolos e explicando en que consiste o 
mercado único e a zona euro. 

Identifica as principais institucións e os seus órganos de 
goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus 
símbolos e explicando en que consiste o mercado único e
a zona euro. 

x
CSC 
CCL
CSC 

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

CS-B3.2
CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e
identifica os principais factores que inciden
nesta e defíneos correctamente. 

Define poboación e os factores que inciden nesta X x
CMCT 
CCL 
CSC

CS-B3.2
CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de 
poboación e outros gráficos usados no 
estudo da poboación.

Interpreta unha pirámide poboacional ou outros gráficos 
usados no estudo da poboación.

X x
CMCT 
CAA

CS-B3.3
CSB3.3.1.Describe as principais 
características da poboación española e 
europea.

Describir as principais características da poboación 
española e europea

X x
CSC  
CMCT

CS-B3.3

CSB3.3.2.Explica o proceso da evolución 
da poboación en España e Europa e 
describe a incidencia que tiveron nesta, 
factores como a esperanza de vida ou a 
natalidade.

Explica o proceso da evolución da poboación en España 
e Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, 
factores como a esperanza de vida ou a natalidade X x

CSC 
CMCT

CS-B3.4 CSB3.4.2.Identifica e describe os 
principais problemas actuais da 

Identificar e describe os principais problemas actuais da 
poboación: superpoboación, envellecemento, inmigración

X x CSC
C
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poboación: superpoboación, 
envellecemento, inmigración etc.

etc.

CURSO 2019-2020

ÁREA: LINGUA CASTELÁNIVEL 6º PRIMARIA

Criterio de
avaliación

Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

LC-B1.1

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

Axusta o rexistro lingüístico á situación requerida X X X
CCL 
CAA

LC-B1.1
LCB1.1.2. Transmite as ideas con 
claridade, coherencia e corrección. Exprésase con claridade X X X

CCL 
CAA 
CSC

LC-B1.3

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

▪ Debates e diálogos.

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

Participa activamente en situacións comunicativas X X X
CCL
CSC
CD

LC-B1.3 LCB1.3.4 - Participa activamente nas Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en X X X CCL 
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tarefas de aula, cooperando en situación 
de aprendizaxe compartida.

situación de aprendizaxe compartida
CAA 
CSC 

CSIEE

LC-B1.4

LCB1.4.1 - Comprende de forma global a 
información xeral de textos orais de uso 
habitual, do ámbito escolar e social, 
identifica o tema e selecciona as ideas 
principais

Comprende de forma global a información xeral de textos
orais de uso habitual, do ámbito escolar e social, 
identifica o tema e selecciona as ideas principais X X X

CCL 
CAA

LC-B1.6

LCB1.6.2. Identifica as ideas principais 
dun texto.

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

Identifica as ideas principais dun texto
Resume un texto distinguindo ideas principais e 
secundarias

X X X CCL

LC-B1.7

LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves 
textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses, utilizando con
corrección e creatividade as distintas 
estratexias de comunicación oral.

Reproduce pequenos textos X X X

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE

LC-B1.9

 LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas 
básicas despois de escoitar un texto e 
exprésaas oralmente en resposta a 
preguntas directas.

Retén as ideas principais dun texto oral X X X
CCL 
CAA 

CSIEE

LC-B1.11
LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e 
debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet.

Fai resumos de diferentes noticias procedentes de 
diferentes medios de comunicación

X X X

CCL 
CAA C

SC 
CSIEE

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

LC-B2.1 LCB2.1.1 - Le en voz alta diferentes tipos 
de textos apropiados á súa idade con 
velocidade, fluidez e entoación adecuada.

Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada

X X X CCL
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LC-B2.1
LCB2.1.2 - Lee en silencio coa velocidade 
adecuada textos de diferente 
complexidade.

Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de 
diferente complexidade

X X X CCL

LC-B2.2

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

Identifica a idea principal e secundarias dun texto lido en 
voz alta

X X X
CCL 
CAA

LC-B2.2

LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de
detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos).

Comprende diferentes tipos de texto X X X
CCL 
CAA

LC-B2.4
LCB2.4.3. Recoñece algúns mecanismos 
de cohesión en diferentes tipos de texto.

Recoñece mecanismos de cohesión nos textos X X X CCL
CAA

LC-B2.4
LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de 
textos expositivos. Elabora esquemas X X X

CCL 
CAA

LC-B2.7

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes 
bibliográficas e textos de soporte 
informático para obter datos e información 
para realizar traballos individuais ou en 
grupo.

Utiliza as TICs para obter información X X X
CCL
CAA
CD

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

LC-B3.1 LCB3.1.1 - Escribe, en diferentes 
soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá e do ámbito social e escolar, 

Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios 
da vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

X X X CCL 
CD 
CAA
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atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos): 
diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias, contos, folletos informativos e 
literarios, narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, regulamentos, 
receitas, instrucións, normas...

expositivos e argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias, contos, folletos informativos e literarios, 
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas...

LC-B3.1

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro
adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en 
secuencias lineais cohesivas e 
respectando as normas gramaticais e 
ortográficas..

Escribe respectando as normas ortográficas básicas e 
adecúa a linguaxe empregada en cada texto ás súas 
características

X X X
CCL 
CCA 

CSIEE

Criterio de
avaliación

Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

LC-B3.5
LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por 
escribir correctamente de forma persoal. Esfórzase por mellorar a súa escrita X X X CCL

LC-B3.6

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, 
reflexións e valoracións argumentadas e 
usa, de xeito habitual, unha linguaxe non 
sexista.

Argumenta as súas opinións X X X CCL

LC-B3.8

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os 
textos e buscar información, crear táboas 
e gráficas.

Utiliza as TICs como ferramenta de traballo X X X
CCL 
CAA
CD

Bloque 4: Coñecemento da língua
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LC-B4.1

LCB4.1.1. Identifica todas as categorías 
gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, 
expresar características do nome, 
expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras ou oracións.

Identifica todas as categorías gramaticais X X X CCL

LC-B4.1

LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección 
todos os tempos simples e compostos nas
formas persoais e non persoais do modo 
indicativo e subxuntivo de todos os verbos.

Usa con corrección os tempos verbais X X X CCL

LC-B4.2

LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e 
antónimos, palabras polisémicas e 
homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e 
neoloxismos, frases feitas, siglas e 
abreviaturas.

Identifica e usa sinónimos, antónimos, palabras 
polisémicas, estranxeirismos,siglas e abreviaturas.

X X X CCL

LC-B4.2
LCB4.2.3 - Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de palabras nun texto.

Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun 
texto

X X X CCL

LC-B4.2

LCB4.2.5 - Recoñece a oración simple en 
textos sinxelos e distingue suxeito e 
predicado.

Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue 
suxeito e predicado

X X X CCL

LC-B4.3

LCB4.3.1 - Coñece a estrutura do 
dicionario e úsao, en diferentes soportes 
para buscar o significado de calquera 
palabra (derivados, sinónimos etc.).

Coñece a estrutura do dicionario e úsao X X X
CCL 
CAA

LC-B4.3
LCB4.3.3 - Utiliza as normas ortográficas 
axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas 
producións escritas.

Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e 
aplícaas nas súas producións escritas

X X X CCL

LC-B4.4 LCB4.4.2 - Utiliza correctamente as Utiliza correctamente as normas de concordancia de X X X CCL
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normas de concordancia de xénero e 
número na expresión oral e escrita.

xénero e número na expresión oral e escrita

LC-B4.4
LCB4.4.3 - Aplica as normas de 
acentuación e clasifica as palabras dun 
texto.

Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras 
dun texto

X X X CCL

LC-B4.4
LCB4.4.4 - Utiliza os signos de puntuación
nas súas producións escritas.

Utiliza os signos de puntuación nas súas producións 
escritas

X X X CCL

Bloque 5: Educación Literaria

LC-B5.1
LCB5.1.1 - Valora e recoñece as 
características fundamentais de textos 
literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

Valora e recoñece as características fundamentais de 
textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos

X X X
CCL 

CCEC

LC-B5.2

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

Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual

X X X
CCL 

CCEC

LC-B5.4

LCB5.4.1 - Crea sinxelos textos 
literarios(contos, poemas, cancións e 
sinxelas obras teatrais) a partir de pautas 
ou modelos dados.

Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións 
e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos 
dados

X X X

CCL 
CAA 

CSIEE 
CCE

CURSO 2019-2020

ÁREA: LINGUA GALEGANIVEL 5º PRIMARIA

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar
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LG-B1.1

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais 
e secundarias dun texto oral, procedente 
da radio, da televisión ou de internet, 
identificando o tema e elaborando un 
resumo.

Extrae as ideas principais e secundarias dun texto oral X X X
CCL 
CAA

LG-B1.1

LGB1.1.2 - Comprende o significado literal
e inferencial dun texto oral sinxelo, 
distinguindo, de maneira xeral, información
de opinión.

Comprende o significado literal e inferencial dun texto 
oral sinxelo, distinguindo, de maneira xeral, información 
de opinión

X X X
CCL 
CSC

LG-B1.4

LGB1.4.1 - Participa axeitadamente nunha
conversa entre iguais, comprendendo o 
que di o interlocutor e intervindo coas 
propostas propias.

Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas 
propostas propias

X X X

CCL 
CAA 
CSC 

CSEIEE

LG-B1.4
LGB1.4.2 - Sigue unha exposición da 
clase e extrae, de xeito global, as ideas 
máis destacadas.

Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, 
as ideas máis destacadas

X X X
CCL 
CAA

LG-B1.4

LGB1.4.3 - Iníciase na elaboración de 
pequenas exposicións orais na aula 
adecuando o discurso ás diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 
describir e expoñer), utilizando o dicionario
se é preciso.

Elabora pequenas exposicións orais na aula X X X
CCL 

CSIEE 
CAA

LG-B1.4
LGB1.4.4 - Participa activamente no 
traballo en grupo, así como nos debates.

Participa activamente no traballo en grupo nos debates 
da aula

X X X
CCL 

CSIEE 
CAA

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

LG-B1.6 LGB1.6.4 - Exprésase cunha pronuncia e 
dicción correctas: articulación, ritmo, 

Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e volume

X X X CCL 
CSC 
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entoación e volume. CCEC

LG-B1.14
LGB1.14.2 - Recoñece a validez da lingua 
galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.

Recoñece a validez da lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas

X X X
CCL 

CCEC 
CSC

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

LG-B2.1

LGB2.1.1 - Comprende a información 
relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios 
de situacións cotiás.

Comprende a información relevante de textos 
procedentes dos medios de comunicación social ou 
propios de situacións cotiás

X X X
CCL 
CD 
CSC

LG-B2.1
LGB2.1.2 - Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto (narrativo, descritivo
e expositivo).

Identifica as ideas principais e secundarias dun texto 
(narrativo, descritivo e expositivo)

X X X CCL

LG-B2.1

LGB2.1.3 - Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto sinxelo, 
deducindo o significado de palabras e 
expresións polo contexto.

Busca, localiza e selecciona información concreta dun 
texto 

X X X
CCL 
CAA 

CSIEE

LG-B2.2

LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de gráficos, 
esquemas sinxelos e ilustracións 
redundantes, relacionándoa co contido do 
texto que acompaña.

Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información 
de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións 

X X X

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
CMCT

LG-B2.3
LGB2.3.1 - Realiza o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo.

Realiza o subliñado das ideas principais dun texto X X X
CCL
CAA

LG-B2.3
LGB2.3.2 - Esquematiza as ideas dun 
texto sinxelo, indicando as ideas principais
e secundarias.

Esquematiza as ideas dun texto sinxelo
X X X

CCL 
CAA

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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LG-B2.3
LGB2.3.3 - Realiza o resumo dun texto 
sinxelo.

Realiza o resumo dun texto X X X
CCL 
CAA

LG-B2.7
LGB2.7.3 - Le textos en voz alta con ritmo,
velocidade e ton da voz adecuados.

Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados

X X X CCL

LG-B2.8

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

Usa a biblioteca de centro con certa autonomía X X X
CCL 
CAA 
CSC

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

LG-B3.1

LGB3.1.1 - Planifica a elaboración do 
texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e 
estruturando a información, mediante 
notas, esquemas ou guións.

Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a 
escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a 
información, mediante notas, esquemas ou guións

X X X
CCL 

CSIEE 
CAA

LG-B3.1
LGB3.1.2 - Elabora o texto cunha estrutura
definida, con coherencia e cohesionando, 
de maneira xeral, os enunciados.

Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia 
e cohesionando, de maneira xeral, os enunciados

X X X
CCL 

CSIEE 
CAA

LG-B3.1

LGB3.1.3 - Utiliza os signos de puntuación
(punto, coma, punto e coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación).

Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e 
coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación)

X X X
CCL CAA

CSIEE

LG-B3.1

LGB3.1.4 - Aplica, de maneira xeral, a 
norma lingüística: ortografía, acentuación, 
léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, 
unha linguaxe non sexista.

Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico e morfosintaxe X X X

CCL 
CSC 
CCEC

LG-B3.2 LGB3.2.1 - Elabora, en diferentes 
soportes, textos propios da vida cotiá e 

Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida 
cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos 

X X X CCL 
CAA 
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académica, imitando modelos: cartas e 
correos electrónicos, mensaxes curtas, 
normas, notas e invitacións

electrónicos, mensaxes curtas, normas, notas e 
invitacións

CD

LG-B3.2

LGB3.2.2 - Redacta textos xornalísticos 
(noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas)
e (anuncios e carteis), imitando modelos 
publicitarios moi sinxelos.

Redacta textos xornalísticos (noticias, crónicas, 
reportaxes, entrevistas) e (anuncios e carteis), imitando 
modelos publicitarios moi sinxelos

X X X

CCL 
CSC 

CCEC 
CAA

LG-B3.2

LGB3.2.3 - Crea diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) seguindo un guión 
establecido e adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero.

Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) seguindo un guión 
establecido e adaptando a linguaxe ás características de 
cada xénero

X X X
CCL 
CAA

LG-B3.4
LGB3.4.2 - Escribe textos sinxelos de 
carácter creativo.

Escribe textos sinxelos de carácter creativo X X X
CCL 
CAA 

CSIEE

LG-B3.7

LGB3.7.1 - Coida a presentación dos 
textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, separación entre parágrafos, 
interliñado? en calquera soporte.

Coida a presentación dos textos seguindo as normas 
básicas de presentación establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, 
separación entre parágrafos, interliñado

X X X
CCL 
CD 
CAA

Bloque 4: Coñecemento da lingua

LG-B4.1

LGB4.1.1 - Recoñece as diferentes 
categorías gramaticais pola súa función na
lingua: substantivo, artigo, pronome, 
adxectivo, adverbio, verbo e preposición.

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: substantivo, artigo, pronome, 
adxectivo, adverbio, verbo e preposición

X X X
CCL
CAA

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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LG-B4.1
LGB4.1.2 - Conxuga e usa con corrección 
as formas verbais persoais e non persoais 
dos verbos.

Conxuga e usa con corrección as formas verbais 
persoais e non persoais dos verbos

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.1 LGB4.1.3 - Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra, diferenciando a 
sílaba tónica das átonas.

Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das átonas

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.1 LGB4.1.4 - Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, imperativo.

Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: 
declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.1

LGB4.1.5 - Recoñece as oracións simples,
comprende o seu significado, utiliza 
correctamente a concordancia de xénero e
número e identifica o verbo e os seus 
complementos: o suxeito, así como os 
complementos do nome.

Recoñece as oracións simples, comprende o seu 
significado, utiliza correctamente a concordancia de 
xénero e número e identifica o verbo 

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.2

LGB4.2.1 - Aplica xeralmente as normas 
de acentuación xerais e de acentuación 
diacrítica e aprecia o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais X X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.2

LGB4.2.2 - Coñece e utiliza as normas 
ortográficas, aplicándoas nas súas 
producións escritas con especial atención 
nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x.

Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas 
súas producións escritas

X X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.3 LGB4.3.1 - Emprega con corrección os 
signos de puntuación, facendo unha 
valoración dos resultados.

Emprega con corrección os signos de puntuación X X X CCL

LG-B4.3
LGB4.3.2 - Usa unha sintaxe adecuada 
nas súas producións.

Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións X X X CCL

Criterio Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.
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de
avaliación

LG-B4.5
LGB4.5.1 - Identifica, en oracións sinxelas,
o papel semántico do suxeito..

Identifica, en oracións sinxelas, o papel semántico do 
suxeito

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.7

LGB4.7.1 - Usa axeitadamente o 
dicionario en papel ou dixital para buscar 
calquera palabra, seleccionando a 
acepción precisa segundo cada contexto e
como consulta ortográfica.

Utiliza o dicionario para buscar unha palabra precisa X X X
CCL 
CAA 
CD

LG-B4.7

LGB4.7.2 - Recoñece e crea palabras 
derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas, identificando e formando 
familias de palabras.

Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e 
sufixación) e compostas, identificando e formando 
familias de palabras

X X X
CCL 
CAA

LG-B4.7

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, palabras 
polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, 
estranxeirismos, frases feitas, siglas e 
abreviaturas.

Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, 
palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, 
estranxeirismos, frases feitas, siglas e abreviaturas.

X X X
CCL 
CAA

Bloque 5: Educación literaria

LG-B5.1

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce 
textos procedentes da literatura popular 
oral galega (refráns, adiviñas, lendas, 
contos, poemas, conxuros, cancións, 
ditos, romances, cantigas) e da literatura 
galega en xeral.

Coñece textos da literatura popular oral. X X X
CCL 

CCEC 
CD

LG-B5.2

LGB5.2.2 - Le en voz alta obras e textos 
en galego da literatura infantil, adaptacións
breves de obras clásicas e literatura 
actual, adaptadas á idade e en diferentes 
soportes.

Le en voz alta obras e textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura 
actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes

X X X
CCL 

CCEC 
CD

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 19 DE 26 CEIP PLURILINGÜE DE CARNOTA – 6º  EDUCACIÓN PRIMARIA



LG-B5.3
LGB5.3.1 - Identifica as características 
principais dos diferentes xéneros literarios:
narrativa, poesía e teatro.

Identifica as características principais dos diferentes 
xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro

X X X CCEC

CURSO 2019-2020

ÁREA: MATEMÁTICASNIVEL 6º PRIMARIA

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

MT-B1.4

MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e 
problemas coa precisión, co esmero e co 
interese apropiado ao nivel educativo e a 
dificultade da situación.

Esfórzase na realización das súas tarefas X X X
CMCT 
CAA 

MT-B1.5

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvoltos, valo-
rando as ideas claves, aprendendo para 
situacións futuras similares.

Establece relacións entre o xa aprendido e os novos 
coñecementos X X X

CMCT 
CAA 

CSIEE

Bloque 2: Números

MT-B2.1

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

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas).

X X X
CMCT 
CAA 
CCL

MT-B2.2 MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos X X X CMCT 
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e da vida cotiá, números (naturais, frac-
cións e decimais ata as milésimas), utili-
zando razoamentos apropiados e interpre-
tando o valor de posición de cada unha 
das súas cifras.

Interpreta números en textos numéricos e da vida cotiá 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). CAA 

CCL

Criterio
de

avaliación
Estándares Grao mínimo para superar a área T1 T2 T3 C.C.

MT-B2.2
MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en
contextos reais.

Representa, compara e ordena números enteiros 
(negativos) X CMCT

MT-B2.3
MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións
a común denominador e calcula fraccións 
equivalentes.

Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador X CMCT

MT-B2.5

MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de nú-
meros en contextos reais, establecendo 
equivalencias entre eles, identificándoos
e utilizándoos como operadores na in-
terpretación e resolución de problemas.

Opera con diferentes tipos de números X X
CMCT 

CCL

MT-B2.6
MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de frac-
cións co mesmo denominador. Calcula o 
produto dunha fracción por un número.

Efectúa sumas e restas de fraccións co mesmo denomi-
nador. Calcula o produto dunha fracción por un número. X CMCT

MT-B2.6
MTB2.6.3. Realiza operacións con núme-
ros decimaiis

Realiza sumas, restas, multiplicacións e divisións con 
números decimais X CMCT

MT-B2.6
MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das opera-
cións e os usos da paréntese.

Realiza operacións combinadas X X X
CMCT 
CAA
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MT-B2.8

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algorit-
mos estándar de suma, resta, multipli-
cación e división con distintos tipos de nú-
meros (naturais, enteiros, decimais e frac-
cións).

Calcula sumas, restas, multiplicacións e divisións con 
distintos tipos de números X X X

CMCT
CAA

MT-B2.8 MTB2.8.4. Calcula o mcm e o mcd.
Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de 
multiplicar.

X CMCT

MT-B2.9

MTB2.9.1. Resolve problemas que impli-
quen o dominio dos contidos traballados, 
empregando estratexias heurísticas, de ra-
zoamento (clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exemplos contrar-
ios), creando conxecturas, construíndo, ar-
gumentando e tomando decisións, valo-
rando as súas consecuencias e a conveni-
encia do seu uso. 

Identifica os datos do problema, as incógnitas e decide 
que operacións empregar de xeito razoado X X X

CMCT
CAA
CCL

CSIEE

Bloque 3: Medida

MT-B3.2

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a 
medición da lonxitude, capacidade ou 
masa dada en forma complexa e vicever-
sa.

Pasa medidas de forma complexa a incomplexa e 
viceversa X X

CMCT 
CCL 
CAA

MT-B3.2
MTB3.2.3. Compara e ordena medidas du-
nha mesma magnitude.

Compara e ordena medidas X X CMCT

MT-B3.2
MTB3.4.1. Coñece e utiliza as equivalenci-

as entre as medidas de capacidade e 
volume

Utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade 
e volume X X CMCT

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 22 DE 26 CEIP PLURILINGÜE DE CARNOTA – 6º  EDUCACIÓN PRIMARIA



VALORES CÍVICOS E SOCIAIS

CRITERIO 
DE 
AVALIACIÓ
N

ESTÁNDARES PRIORIZADOS GRAO MÍNIMO T1 T2 T3 COMPETECIAS 
CLAVE

VSCB1.1 Explica o valor da respectabilidade e da dignidade persoal. Valorar o respecto e a 
dignidade

X X X • CSC

• CCL

 Actúa de forma respectable e digna.    Actuar con 
respecto

X X X • CSC        

• CSIEE    

VSCB1.2 Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que res-
pecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

Expresar os 
sentimentos propios e 
respectar os dos//as 
demais

X X X • CSC

• CSIEE

• CCL        

VSCB1.4 Propón alternativas á resolución de problemas sociais. Propoñer alternativas 
para a resolución de 
problemas/conflitos

X X X • CSC

• CSIEE

VSCB2.2  Comparte sentimentos durante o diálogo. Expresar e compartir 
sentimentos e opinións

X X X • CCL

• CSC

• CSIEE

VSCB2.6 Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu 
contorno próximo expresando as conclusións en traballos creativos.

Detectar prexuízos  
e plasmar as súas 
conclusións

X X X • CCL

• CCEC
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• CSC

• CD

• CAA

VSCB3.3  Respecta as normas do centro escolar. Respectar as 
normas acordadas

X X X • CSC

VSCB3.4 Resolve os conflitos de modo construtivo. Resolver conflitos de
xeito construtivo

X X X • CSC

• CSIEE

Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos de 
vista das partes en conflito.

Analizar puntos de 
vista das partes en 
conflito

X X X • CSC

• CSIEE

VSCB3.8 Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade 
de oportunidades…

Analizar formas de 
discriminación

X X X • CSC

• CSIEE

VSCB3.10  Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de 
oportunidades de homes e mulleres.

Axuizar criticamente 
as faltas de 
respecto.

X X X • CSC

• CSIEE

VSCB3.15 Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a 
saúde e a calidade de vida.

Razoar as 
repercusións De de 
determinadas 
condutas de risco

X X X • CCL

• CAA

• CSIEE

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 24 DE 26 CEIP PLURILINGÜE DE CARNOTA – 6º  EDUCACIÓN PRIMARIA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Estarán baseados na análise das producións dos alumnos/as 
aínda que tamén se teña en conta a observación sistemática de cara a levar un 
rexistro na entrega de tarefas e control de participación  e algún cuestionario ou 
proba específica  (a través de plataformas on line)

Instrumentos: Utilizaranse para a avaliación escalas de observación, os 
traballos de aplicación e síntese, os resumos , e as producións orais e 
escritas, as resolucións de exercicios e problemas e as investigacións.

Cualificación final

A cualificación final calcularase facendo a media dos dous primeiros trimestres e 
valorando positivamente o traballo realizado por cada alumno/a tendo en conta a 
súa realidade particular a partir do decreto do estado de alarma.
De ningún xeito as actividades realizadas durante este período repercutirán 
negativamente de cara a cualificación final.

Proba
extraordinaria de

setembro 
En  Educación Primaria non se contempla dita proba

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación:
As materias pendentes doutros anos daranse como superadas ao superar as do 
curso actual.

Criterios de cualificación:
Teranse en conta a realización de actividades de reforzo propostas e a situación 
particular do alumnado.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Estará baseado na observación e nas actividades realizadas todo ao longo do 
curso 

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

Actividades

As actividades que se propoñan serán variadas: unhas de carácter xeral e 
outras más específicas para dar resposta ás necesidades do noso 
alumnado.
Entre as de carácter xeral destacamos visionado de vídeos explicativos, 
exercicios de lectura, comprensión lectora, de expresión escrita, cálculo e 
resolución de problemas (aquí entraría a parte de recuperación, repaso e 
reforzo) e as máis específicas como ampliación dalgún contido en particular
(sempre apoiadas con vídeos explicativos).
Nos casos de alumnado NEAE, o Departamento de Orientación en 
colaboración coas titorías,  deseñou un plan de traballo con actividades 
personalizadas para cada un así como un horario de atención por 
videoconferencia.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Destacar que todos os alumnos dispoñen de certa conectividade ( a maioría 
a través de teléfonos móbiles) , de aí que as actividades que se propoñen se 
aloxen na páxina web do centro e nos blogs de aula e se envíe notificación 
destas por Abalar. En certos casos puntuais, esta notificación envíase a 
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través doutras aplicacións telefónicas (whattsapp).
O intercambio de información co alumnado realízase maiormente a través de 
correo electrónico (entrega de traballos e correccións individuais) e  nalgún 
caso concreto través do  teléfono móbil.
Cando o alumno/a ten algunha dúbida que non se pode solventar a través do
correo electrónico (ben sexa debido á natureza da tarefa ou pola non 
dispoñibilidade de  recursos ou coñecementos tecnolóxicos), utilízase a 
chamada telefónica para intentar solventar a situación.
Asemade, no blog de alula inténtase poñer algunha actividade interactiva con
opción de retoalimentación onde o alumnado pode comprobar as súas 
respostas e progresos, fomentando así o uso das TICS e potenciando a 
competencia dixital e a de aprender a aprender.

Materiais e recursos Libros de texto, web, blogs, videotitoriais, recursos online , móbil, 
tablets,ordenador...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Web do centro, Abalar Móbil, teléfono e correo electrónico

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro con notificación e difusión entre as
familias

                                                                               Carnota, a 7 de maio de 2020

       

         Titora 6º
María José Viesca Fernández   
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