
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA  GALEGA.  6º CURSO.  

UNIDADE 1
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto narrativo 
inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da comprensión 
lectora.

•  Audición do texto da 
lectura e o do 
apartado «Escoito e 
falo».

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CD,

CSC,

CAA

 . Utilizar correctamente o 
léxico referido á biblioteca.

•  Coñecer e manexar os 
diferentes tipos de 
dicionarios.

Adquisición  de  novo
vocabulario  referido  á
biblioteca  e  utilización
de  dicionarios  xerais  e
especializados.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas á biblioteca e 
manexar os diferentes tipos de 
dicionario.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo á biblioteca e 
palabras novas.

  3.2.  Recoñece e emprega os 
diferentes tipos de dicionario.

CCL,
CSIEE,
CSC
CCL,
CD

•  Comprender os 
conceptos de lingua oficial 
e normalización lingüística. 

•  As linguas oficiais e a 
normalización.

  4.  Comprender os conceptos de 
lingua oficial e de normalización 
lingüística.

  4.1.  Comprende os conceptos de 
lingua oficial e de normalización 
lingüística.

CCL

•  Recoñecer os trazos 
básicos do seseo e da 
gheada.

•  Identificación do 
seseo e da gheada.

  5.  Identificar o seseo e a gheada 
como fenómenos dialectais.

  5.1.  Recoñece o seseo e a gheada e 
sabe en que consiste cada un 
deles.

CCL,

CCEC,

CMCT,

CD

•  Escribir a recensión dun 
libro.

•  Elaboración dunha 
recensión.

  6.  Elaborar unha recensión.   6.1.  Identifica as características das 
recencións e é capaz de elaborar 
unha sobre un libro.

CCL,

CSIEE

•  Identificar os diferentes 
xéneros da literatura.

•  Recoñecemento dos 
diferentes xéneros.

  7.  Distinguir os principais xenéros 
literarios.

  7.1.  Sabe identificar os xéneros 
literarios a partir das súas 
características básicas.

CCL,

CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres relevantes da 
nosa cultura.

CCL,

CCEC,

CD



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA  GALEGA.  6º CURSO.  

UNIDADE 1 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Esta unidade inicial pretende destacar a importancia da lingua como identidade do pobo e como «chave a través da cal se abre o mundo». Con esa finalidade, o libro 
comeza cun poema de Manuel María que define o idioma cunha serie de metáforas e servirá de eixe temático da unidade: así os alumnos e as alumnas familiarizaranse 
cos conceptos de lingua oficial e normalización lingüística, coñecerán trazos referidos á lingua oral, ampliarán o seu vocabulario sobre as bibibliotecas, manexarán 
dicionarios xerais e especializados... 
O primeiro reto proposto en forma de «desafío» consiste en investigar sobre os topónimos máis cercanos ao alumnado para apreciar a riqueza lingüística que os 
caracteriza. Ademais, nesta unidade foméntanse valores como o respecto a todas as linguas e ás súas diferentes variedades dialectais.
Pola súa banda, o apartado de «Expresión» presenta as características básicas das recensións e na sección de «Literatura» faise un repaso dos xéneros literarios a 
través de diferentes textos .
Cada unidade reserva un espazo para o apartado «Elas contan», grazas ao que o alumnado irá coñecendo a diferentes mulleres galegas que destacan.
A dobre páxina final é un repaso que recolle os conceptos fundamentais da unidade e ofrece unha serie de exercicios para practicalos.
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido á biblioteca.
•  Os dicionarios.
•  As linguas oficiais e a normalización lingüística.
•  O seseo e gheada.
•  A elaboración dunha recensión.
•  Os xéneros literarios.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 
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 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Continúa un texto literario e pasa un poema a prosa.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en actividades de grupo agardando a súa quenda e prestando 
atención ás intervencións dos seus compañeiros e compañeiras.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Elabora a recensión dun libro que leu previamente.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario como manual de consulta e fai buscas na Rede.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico.

Interpreta correctamente un mapa e extrae información.

Intelixencias múltiples: Desenvolver as Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
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Aprender a aprender

distintas intelixencias múltiples. interpersoal.
Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Planificar os recursos necesarios e os pasos
que cómpre seguir no proceso de 
aprendizaxe.

Fai o comentario da lectura inicial segundo unhas pautas dadas e elabora
a recensión dun libro aplicando os pasos indicados.

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando as actividades do repaso.

Competencias sociais e cívicas.

Identificar as implicacións que ten vivir nun 
Estado social e democrático de Dereito 
refrendado por unha norma suprema 
chamada Constitución Española.

É consciente de que a sociedade en xeral e a lingua en particular se 
rexen e protexen ao amparo das leis.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.
Valora e respecta a lingua e as súas variedades dialectais como ben 
cultural que define un pobo.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos que ofrecen as bibliotecas como apoio no proceso de 
aprendizaxe.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

É constante no traballo e supera as dificultades que xorden.

Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos.

É consciente da necesidade de xestionar o tempo e coordinar o traballo 
do grupo.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara ás obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer a obra literaria de Eduardo Pondal e valora a 
historia e as lendas sobre as heroínas galegas.

Valorar a interculturalidade como unha fonte
de riqueza persoal e cultural.

É consciente da riqueza cultural que supón a existencia de moitas linguas
e a súa preservación. 

Expresar sentimentos e emocións desde 
códigos artísticos.

Transmite sentimentos e vivencias a través de sinxelos textos literarios.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 2
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto narrativo 
inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da comprensión 
lectora.

•  Audición do texto da 
lectura e o do 
apartado «Escoito e 
falo».

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CD,

CSC,

CAA

•  Utilizar correctamente o 
vocabulario referido ao 
comedor.

•  Relacionar palabras 
sinónimas e antónimas.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido 
ao comedor e 

 uso de palabras 
sinónimas e 
antónimas.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas ao comedor e 
relacionar palabras sinónimas e 
antónimas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ao 
comedor e palabras novas.

  3.2.  Relaciona palabras sinónimas e 
antónimas.

CCL,

CSIEE,

CSC 

•  Diferenciar as clases de 
nomes e identificar o 
xénero e o número.

•  A clasificación dos 
substantivos. 

 O xénero e o número.

  4.  Diferenciar as clases de 
substantivos e identificar o xénero e
o número.

  4.1.  Distingue as diferentes clases de 
substantivos e clasifícaos 
correctamente.

  4.2.  Identifica o xénero e o número dos
nomes e é capaz de modificalo.

CCL

•  Coñecer e aplicar as 
regras básicas de 
acentuación. 

•  Regras básicas de 
acentuación.

  5.  Coñecer as regras básicas de 
acentuación.

 5.1.  Acentúa correctamente as palabras
que seguen as normas xerais. CCL

•  Recitar cantigas. •  Recitado de cantigas.   6.  Identificar e recitar cantigas.   6.1.  Identifica as cantigas e recítaas 
con corrección.

CCL,

CSIEE

•  Identificar a métrica e a 
rima dun poema.

•  Análise da métrica e 
da rima.

  7.  Analizar a métrica e a rima dun 
poema.

  7.1.  É quen de analizar a métrica e a 
rima dun poema.

CCL,

CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,

CCEC,

CD
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UNIDADE 2

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

A lectura que introduce esta unidade está tomada do libro A bordo da Gaivota. O seu autor, Fernando Alonso, preséntanos un grupo de nenos que veranean nunha vila de
pescadores e acoden á taberna A Illa do Tesouro para coñecer un papagaio que din que é alucinante. Este mundo de camareiros e comidas presentado na dobre páxina 
inicial será a liña común dos contidos desta unidade, na que se traballará o vocabulario referido ao comedor e aos utensilios necesarios para cociñar, as palabras 
sinónimas e antónimas, os tipos de substantivos, o xénero e o número, as regras básicas de acentuación... O apartado de «Expresión» achega as claves necesarias para
recitar correctamente varias cantigas e na Literatura trabállase a rima e a métrica. 
O «desafío», nesta ocasión, consiste en crear un código secreto para axudar os nenos da lectura a comunicarse entre eles sen ser sorprendidos por ninguén; o obxectivo
é que o alumnado empregue a creatividade e a súa capacidade lóxica, tanto para a creación do código como para a descodificación.
A dobre páxina final é un repaso que recolle os conceptos fundamentais da unidade e ofrece unha serie de exercicios para practicalos.
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido ao comedor.
•  Os sinónimos e os antónimos.
•  Os tipos de substantivos.
•  O xénero e o número.
•  As regras de acentuación.
•  As cantigas.
•  A métrica e a rima.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
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 Elaboracións multimedia.

 Outros.

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Manexar a linguaxe matemática con 
precisión en calquera contexto.

Utiliza a linguaxe matemática de maneira lúdica para crear códigos 
secretos.

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Manexar elementos de comunicación non 
verbal, ou en diferentes rexistros nas 
diversas situacións comunicativas.

Utiliza as estratexias necesarias para o correcto recitado de cantigas e 
para a dramatización da conversa do apartado «Escoito e falo».

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en actividades de grupo agardando a súa quenda e prestando 
atención ás intervencións dos seus compañeiros e compañeiras.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Elabora un texto narrando experiencias propias.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario como manual de consulta e fai buscas na Rede.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Elaborar información propia derivada da 
información obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

Emprega as novas tecnoloxías como fonte para elaborar información 
propia.

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.
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Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario da lectura inicial segundo unhas pautas dadas e recita 
unha cantiga coas indicacións facilitadas.

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades do repaso.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Mostra interese por participar en actividades grupais.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca...).

Priorizar a consecución de obxectivos 
grupais a intereses persoais.

Prioriza a consecución dos obxectivos como grupo, en lugar dos 
individuais.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese polos textos de Curros Enríquez e valora o papel 
rompedor que tivo Concepción Arenal na súa época.

Expresar sentimentos e emocións desde 
códigos artísticos.

Transmite sentimentos e vivencias a través de textos sinxelos.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza e a riqueza que supón a literatura popular oral.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 3
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do 
apartado «Escoito e 
falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente. CCL,

CD,

CSC

•  Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto narrativo 
inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da comprensión 
lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CMCT,

CAA

 •  Utilizar correctamente o 
vocabulario referido ao 
ximnasio.

 •  Coñecer e utilizar con 
corrección as palabras 
polisémicas e as homónimas.

•   Adquisición  de  novo
vocabulario  referido  ao
ximnasio. 

•  Recoñecemento  de
palabras  polisémicas  e
homónimas.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas ao ximnasio e 
recoñecer as palabras polisémicas 
e as homónimas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ao 
ximnasio e palabras novas.

  3.2.  Recoñece e diferenza as palabras 
polisémicas e as palabras 
homónimas.

CCL,

CSIEE,

CSC

 •  Identificar os determinantes 
e diferenciar as súas clases.

•  A clasificación dos 
determinantes.

  4.  Identificar e clasificar os 
determinantes.

  4.1.  Identifica e clasifica os 
determinantes. CCL

 •  Coñecer e aplicar as regras 
especiais de acentuación. 

•  Os casos especiais de
acentuación.

  5.  Coñecer e aplicar as regras de 
acentuación para os casos 
especiais.

  5.1. Coñece e aplica as normas de 
acentuación para casos especiais. CCL

 •  Escribir poemas. •  A escrita guiada de 
poemas.

  6.  Escribir un poema de xeito guiado.   6.1.  É capaz de escribir un poema 
seguindo unhas pautas dadas.

CCL,

CSIEE

 •  Distinguir os principais tipos 
de estrofa.

•  As clases de estrofas.   7.  Distinguir as estrofas básicas.   7.1.  Diferenza os principais tipos de 
estrofas.

CCL,

CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,

CCEC,

CD
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UNIDADE 3

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

O tema ao redor do que xira esta unidade é o deporte; a través da lectura inicial, Pasqual Alapont, o seu autor, preséntanos a unha nena chamada Morgana que xoga nun
equipo de baloncesto e escribe o que lle sucede cada día no seu diario. O «desafío», nesta ocasión, consiste en elaborar unha táboa de exercicios de ximnasia para que 
Morgana e as súas compañeiras de equipo estean en plena forma para as próximas competicións.
Nestas páxinas, o alumnado ampliará o vocabulario referido ao ximnasio e ás actividades que nel se poden realizar, repasará as diferenzas entre as palabras polisémicas
e as palabras homónimas, estudiará os determinantes e as súas clases e coñecerá a acentuación daquelas palabras que non seguen as normais xerais.
 O apartado de «Expresión» indica os pasos que se poden seguir para escribir poemas e na «Literatura» expóñense os tipos de estrofa máis coñecidos ..
 dobre páxina final é un repaso que recolle os conceptos fundamentais da unidade e ofrece unha serie de exercicios para practicalos.
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido ao ximnasio.
•  As palabras polisémicas e as homónimas.
•  Os determinantes.
•  Os casos especiais de acentuación.
•  A escrita de poemas.
•  As estrofas.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.
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 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Desenvolver e promover hábitos de vida 
saudable en canto á alimentación e ao 
exercicio físico.

É consciente da necesidade de facer exercicio físico de maneira 
continuada.

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Manexar elementos de comunicación non 
verbal, ou en diferentes rexistros nas 
diversas situacións comunicativas.

Manexa elementos de comunicación non verbal cando dramatiza unha 
conversa nun restaurante.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en actividades de grupo agardando a súa quenda e prestando 
atención ás intervencións dos seus compañeiros e compañeiras.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Escribe poemas usando a creatividade.

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Elabora un texto a modo de diario narrando experiencias propias.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario como manual de consulta e fai buscas na Rede.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Elaborar información propia derivada da 
información obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

Emprega as novas tecnoloxías como fonte para elaborar información 
propia.

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.
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Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario da lectura inicial segundo unhas pautas dadas e crea 
unha táboa de ximnasia seguindo indicacións.

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades do repaso.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Mostra interese por participar en actividades grupais.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca...).

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

É constante no traballo e supera os problemas que xorden.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese polos textos de Rosalía de Castro e por coñecer as 
fazañas conseguidas pola alpinista Chus Lago.

Expresar sentimentos e emocións desde 
códigos artísticos.

Transmite sentimentos e vivencias a través de sinxelos textos.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotidiano.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 4
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente. CCL,

CD,

CSC

•  Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto narrativo  
inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da comprensión 
lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto 
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CAA

•  Utilizar correctamente o 
vocabulario referido á aula de
música.

•  Coñecer e formar campos 
semánticos.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido á 
aula de música e 
formación de campos 
semánticos.

 3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas á aula de música
e formar campos semánticos.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ao 
ximnasio e palabras novas.

  3.2.  Recoñece e diferenza as palabras 
polisémicas e as palabras 
homónimas.

CCL,

CSIEE,

CSC

•  Identificar os adxectivos e 
coñecer os seus graos.

•  A clasificación e a 
gradación dos 
adxectivos.

  4.  Clasificar os adxectivos e identificar
os seus diferentes graos.

  4.1.  Identifica e clasifica os 
determinantes. CCL

•  Utilizar adecuadamente o 
acento diacrítico. 

•  O acento diacrítico.   5.  Coñecer e aplicar a acentuación 
diacrítica.

  5.1. Coñece e aplica as normas de 
acentuación para casos especiais. CCL

•  Crear e recitar aleluias. •  Os aleluias.   6.  Identificar, crear e recitar aleluias.   6.1.  É capaz de escribir un poema 
seguindo unhas pautas dadas.

CCL,

CSIEE

•  Distinguir os principais 
recursos poéticos.

•  Algúns recursos 
poéticos.

  7.  Distinguir a repetición e a 
personificación.

  7.1.  Diferenza os principais tipos de 
estrofas.

CCL,

CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,

CCEC,

CD

UNIDADE 4
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

A lectura desta unidade está tomada do libro El profesor de música, de Yaël Hassan, e preséntanos a Simón Klein e aos seus alumnos o primeiro día de curso. O campo 
semántico que vertebrará as páxinas seguintes será a música e o desafío proposto polo profesor consistirá en representar un conto sonoro. 
O apartado de «Expresión» presenta os aleluias como mostra de literatura popular oral e o «Obradoiro de expresión» propón a creación dun ficheiro común de aleluias 
entre toda a clase co obxectivo de que despois sexan recitados. Pola súa parte, na «Literatura» estúdanse os principais recursos poéticos (a repetición e a 
personificación
Por último, despois do desafío inclúense varias páxinas que lles servirán aos alumnos e ás alumnas para revisar o que aprenderon, autoavaliarse e reflexionar sobre a 
súa propia aprendizaxe: repaso da unidade, repaso trimestral e portfolio trimestral. 
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido á aula de música.
•  Os campos semánticos.
•  Os adxectivos e os seus graos.
•  O acento diacrítico.
•  Os aleluias.
•  Algúns recursos poéticos.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.
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 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en actividades de grupo agardando a súa quenda e prestando 
atención ás intervencións dos seus compañeiros e compañeiras.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Escribe aleluias imitando modelos.

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Elabora unha listaxe de normas a seguir na aula.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario como manual de consulta e fai buscas na Rede.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario da lectura inicial segundo unhas pautas dadas e crea un
conto sonoro seguindo indicacións.

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades do repaso da unidade e do repaso trimestral.
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Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe.

Reflexiona sobre a súa propia aprendizaxe a través do portfolio trimestral.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Mostra interese por participar en actividades grupais.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.

Dialoga cos demais cando traballa en grupo e é capaz de resolver 
pequenos conflitos.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca...).

Priorizar a consecución de obxectivos 
grupais a intereses persoais.

É capaz de antepoñer os intereses do grupo aos individuais.

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de acadar 
obxectivos.

Transmite entusiasmo pola tarefa aos outros integrantes do grupo de 
traballo.

Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas ou proxectos.

Asume riscos e propón ideas no desenvolvemento do traballo en grupo.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese pola obra de Ramón Cabanillas e por coñecer o traballo 
das gaiteiras Cristina Pato e Susana Seivane.

Expresar sentimentos e emocións desde 
códigos artísticos.

Transmite sentimentos e vivencias a través de sinxelos textos.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Preocúpase polo valor estético e artístico do conto sonoro representado.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 5
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente. CCL,
CD,
CSC

•  Ler co ritmo e a  entoación
adecuados o texto 
narrativo  inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

 2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

 2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

•  Utilizar con corrección o 
vocabulario referido ao 
prado.

•  Coñecer e utilizar con 
corrección as frases feitas.

•   Adquisición  de  novo
vocabulario  referido  ao
prado e coñecemento do
significado  das  frases
feitas.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas ao prado e 
coñecer o significado das frases 
feitas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ao prado 
e palabras novas.

  3.2.  Coñece o significado dalgunhas 
frases feitas e úsaas en contextos 
adecuados.

CCL,
CSIEE,

CSC

•  Identificar os pronomes 
persoais e as súas formas.

•  Coñecer e aplicar as 
normas básicas de 
colocación do pronome 
átono.

•  Os pronomes 
persoais.

  4.  Identifica os pronomes persoais e 
colócaos correctamente.

  4.1.  Identifica e clasifica os pronomes 
persoais.

  4.2.  Coñece e aplica as regras básicas 
de colocación do pronome átono.

CCL

•  Utilizar adecuadamente o 
punto e a coma. 

•  O punto e a coma.   5.  Coñecer e aplicar as normas de 
uso do punto e da coma.

  5.1.  Utiliza correctamente o punto e a 
coma. CCL

•  Respectar a orde lóxica e 
o sentido na escrita de 
textos.

•  O sentido na escrita.   6.  Escribir textos que respecten a orde
lóxica e o sentido.

  6.1.  Escribe textos que manteñen unha
orde lóxica no contido. CCL,

CSIEE

•  Distinguir os principais 
textos do xénero narrativo.

•  O xénero narrativo.   7.  Distinguir os diferentes textos 
propios do xénero narrativo.

  7.1.  Identifica as novelas, os contos, as
fábulas e as lendas.

CCL,
CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,
CCEC
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UNIDADE 5

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

A lectura desta unidade está tomada do conto «O verme e o xenio», de Jordi Sierra i Fabra, e fálanos dun verme descontento coa súa condición de verme que se atopa 
cun xenio que lle concede desexos. A través destes desexos chegamos á ensinanza final da lectura, na que o verme conclúe que é mellor seguir sendo un verme. O 
campo semántico do prado e a súa contorna será o que nos guíe ao longo da unidade na que o desafío consistirá en converter esta historia nun cómic.
Por outra banda, a «Gramática» afonda nas formas dos pronomes persoais e repasa as   normas básicas de colocación do pronome átono; pola súa parte, a sección de 
«Ortografía» inaugura un bloque de unidades dedicado aos signos de puntuación.
O apartado de «Expresión» céntrase nas claves da escrita (manter o sentido do texto, establecer unha orde nos contidos...), mentres que a «Literatura» presenta os 
textos principais do xénero narrativo (a novela, o conto, a fábula e a lenda
Por último, despois do desafío inclúese unha dobre páxina de repaso da unidade que lles servirá aos alumnas e ás alumnas para revisar o que aprenderon. 
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido ao prado.
•  As frases feitas.
•  Os pronomes persoais.
•  A colocación do pronome átono.
•  O punto e a coma.
•  O sentido na escrita.
•  O xénero narrativo.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA  GALEGA.  6º CURSO.  

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en actividades de grupo agardando a súa quenda e prestando 
atención ás intervencións dos seus compañeiros e compañeiras.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Converte unha narración nun cómic e escribe un conto colectivo.

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Elabora o resumo da lectura inicial da unidade.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario como manual de consulta (tanto a versión en papel 
como a versión dixital).

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario da lectura inicial e converte a lectura inicial nun cómic 
seguindo unhas pautas.
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Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe.

É consciente de que se pode aprender de diferentes maneiras e que cada
procedemento require estratexias diferentes.

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades de repaso.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Mostra interese por participar en actividades grupais.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.

Dialoga cos demais cando traballa en grupo e é capaz de resolver 
pequenos conflitos.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca...).

Priorizar a consecución de obxectivos 
grupais a intereses persoais.

É capaz de antepoñer os intereses do grupo aos individuais.

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de acadar 
obxectivos.

Transmite entusiasmo pola tarefa aos outros integrantes do grupo de 
traballo.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer a obra artística de Maruja Mallo.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Preocúpase polo valor estético e artístico do cómic creado.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 6
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente. CCL,
CD,
CSC

•  Ler co ritmo e a  entoación
adecuados o texto 
narrativo  inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

 2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

 2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

. •  Utilizar con corrección o 
vocabulario referido aos 
animais.

•  Diferenciar os sufixos 
diminutivos, aumentativos 
e despectivos.

.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido aos 
animais terrestres 
e identificación dos 
sufixos diminutivos, 
aumentativos e 
despectivos.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas aos animais 
terrestres e diferenciar os sufixos 
diminutivos, aumentativos e 
despectivos. 

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo aos 
animais e palabras novas.

  3.2.  Diferenza os sufixos diminutivos, 
aumentativos e despectivos.

CCL,
CSIEE,

CSC

     •  Identificar os pronomes
demostrativos,
posesivos,  numerais  e
indefinidos

•  Os demais pronomes.   4.  Identificar os pronomes 
demostrativos, posesivos, numerais
e indefinidos.

  4.1.  Identifica os pronomes 
demostrativos, posesivos, 
numerais e indefinidos. CCL

•  Coñecer e aplicar as 
normas de uso do punto e 
coma, dos dous puntos e 
dos puntos suspensivos.

•  Outros signos de 
puntuación.

  5.  Coñecer e aplicar as normas de 
uso do punto e coma, dos dous 
puntos e dos puntos suspensivos.

  5.1.  Utiliza correctamente o punto e 
coma, os dous puntos e os puntos 
suspensivos.

CCL

•  Distinguir as biografías e 
coñecer os seus rasgos 
característicos.

•  A biografía.   6.  Distinguir as biografías e coñecer 
os seus trazos característicos.

  6.1.  É capaz de distinguir unha 
biografía e de recoñecer os seus 
rasgos característicos.

CCL,
CSIEE

•  Identificar o narrador nun 
texto e indicar a súa 
tipoloxía.

•  O narrador.   7.  Identificar o narrador nun texto e 
indicar a súa tipoloxía.

  7.1.  Identifica o narrador nun texto e 
indica se é interno ou externo.

CCL,
CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,
CCEC,

CD
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UNIDADE 6

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

A presente unidade ábrese coa lenda da loba branca, extraída do libro de Carme Hermida Guliás Uxío Novoneyra. O gran lobo branco. Nesta ocasión, o desafío propón a
elaboración en grupo dun pequeno traballo de investigación sobre os animais en perigo de extinción, xa que os animais serán o eixe vertebrador destas páxinas.
Por outra banda, a «Gramática» presenta as formas dos pronomes demostrativos, posesivos, numerais e indefinidos, mentres que a sección de «Ortografía» continúa co 
bloque de signos de puntuación iniciado na unidade anterior. 
O apartado de «Expresión» está centrado na biografía e nos seus rasgos principais, e a «Literatura» expón os diferentes tipos de narrador que podemos atopar 
Por último, despois do desafío inclúese unha dobre páxina de repaso da unidade que lles servirá aos alumnos e ás alumnas para revisar o que aprenderon. 
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido aos animais.
•  Os diminutivos, os aumentativos e os despectivos.
•  Os demais pronomes.
•  Outros signos de puntuación.
•  A biografía.
•  O narrador.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.
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 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en actividades de grupo agardando a súa quenda e prestando 
atención ás intervencións dos seus compañeiros e compañeiras.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Escribe a súa autobiografía e a biografía dunha persoa da súa contorna.

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Recompila información e elabora un resumo sobre a historia do tiburón 
Gastón.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario, as bibliotecas e Internet como fontes de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Elaborar información propia derivada de 
información obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

Crea contidos a partir da información que obtén de Internet para as 
actividades de «Elas contan» e para «O desafío».

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario da lectura inicial e o traballo de investigación sobre os 
animais en perigo de extinción seguindo unhas pautas.
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Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe.

É consciente de que se pode aprender de diferentes maneiras e que cada
procedemento require estratexias diferentes.

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades de repaso.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Mostra interese por participar en actividades grupais.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.

Dialoga cos demais cando traballa en grupo e é capaz de resolver 
pequenos conflitos.

Recoñecer a riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Recoñece a riqueza da diversidade de opinións e ideas e respéctaas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca, Internet...).

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.

É responsable coas tarefas encomendadas dentro dos traballos grupais.

Priorizar a consecución de obxectivos 
grupais a intereses persoais.

É capaz de antepoñer os intereses do grupo aos individuais.

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de acadar 
obxectivos.

Transmite entusiasmo pola tarefa aos outros integrantes do grupo de 
traballo.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer a obra literaria de Castelao e o traballo da 
bióloga Beatriz Pérez Maquieira.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotidiano.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Redacta a súa autobiografía e a biografía dunha persoa da súa contorna.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 7
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

 1.1.  Escoita textos orais atentamente. CCL,
CD,
CSC

•  Ler co ritmo e a  entoación
adecuados o poema inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
poético.

  2.  Ler un texto poético con fluidez e 
comprensión.

 2.1.  Le un texto poético con fluidez e 
corrección.

2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

  Utilizar con corrección o 
vocabulario referido aos 
peixes e ao marisco.

  Diferenciar as palabras 
primitivas, derivadas e 
compostas.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido aos 
peixes e ao marisco 
e identificación das 
palabras primitivas, 
derivadas e compostas.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas aos peixes e ao 
marisco e diferenciar as palabras 
primitivas, derivadas e compostas.

 3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo aos 
peixes e ao marisco e palabras 
novas.

 3.2.  Diferenza as palabras primitivas, 
derivadas e compostas.

CCL,
CSIEE,

CSC

  Coñecer a forma dos 
verbos e as súas 
conxugacións.

•  Os verbos.   4.  Coñecer a forma dos verbos e as 
súas conxugacións.

  4.1.  Separa o lexema das   
desinencias.

  4.2. Coñece a conxugación dos verbos 
regulares e dalgúns irregulares.

CCL

  Coñecer e aplicar as 
normas de uso das 
comiñas e das parénteses.

•  As comiñas e as 
parénteses.

  5.  Coñecer e aplicar as normas de 
uso das comiñas e das parénteses.

  5.1.  Coñece e aplica as normas de uso
das comiñas.

  5.2.  Coñece e aplica as normas de uso
das parénteses.

CCL

  Distinguir o estilo directo 
nunha narración e 
transformar un texto dun 
estilo a outro.

•  O estilo directo.   6.  Distinguir o estilo directo nunha 
narración.

  6.1.  Distingue o estilo directo nunha 
narración.

  6.2.  Transforma un texto dun estilo a 
outro.

CCL,
CSIEE

  Identificar e clasificar os 
personaxes dunha obra 
narrativa.

•  Os personaxes.   7.  Identificar e clasificar os 
personaxes dun texto.

  7.1.  Identifica e clasifica os personaxes
dun texto. CCL,

CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

 8.  Coñecer algunhas mulleres galegas 
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,
CCEC,

CD
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UNIDADE 7

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Os peixes son os protagonistas desta unidade que se abre coa «Canción para ir ao mar de pesca», de Bernardino Graña; a partir destes versos proponse como desafío a
elaboración dun mural sobre os diferentes tipos de embarcacións empregadas para pescar.
Doutra banda, a «Gramática» presenta as formas dos verbos e as súas conxugacións, mentres que a sección de «Ortografía» remata o bloque de signos de puntuación 
iniciado nas unidades anteriores.
Os apartados de «Expresión» e «Literatura» céntranse no xénero narrativo; en concreto, nas características do estilo directo e na diferente tipoloxía de personaxes cos 
que nos podemos atopar.
Por último, despois do desafío inclúese unha dobre páxina de repaso da unidade que lles servirá ao alumnos e as alumnas para revisar o que aprenderon. 
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido aos peixes e ao marisco.
•  As palabras primitivas, derivadas e compostas.
•  Os verbos.
•  As comiñas e as parénteses.
•  O estilo directo.
•  Os personaxes.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.
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 Outros.  As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en actividades de grupo agardando a súa quenda e prestando 
atención ás intervencións dos seus compañeiros e compañeiras.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Escribe relatos e adiviñas seguindo unhas pautas.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario, as bibliotecas e Internet como fontes de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Elaborar información propia derivada de 
información obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

Crea contidos a partir da información que obtén de Internet para levar a 
cabo «O desafío».

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario guiado da lectura que abre a unidade. 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe.

É consciente de que se pode aprender de diferentes maneiras e que cada
procedemento require estratexias diferentes.

Avaliar a consecución de obxectivos de Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
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aprendizaxe. e as actividades de repaso.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Mostra interese por participar en actividades grupais.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.

Dialoga cos demais cando traballa en grupo e é capaz de resolver 
pequenos conflitos.

Recoñecer a riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Recoñece a riqueza da diversidade de opinións e ideas e respéctaas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca, Internet...).

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.

É responsable coas tarefas encomendadas dentro dos traballos grupais.

Priorizar a consecución de obxectivos 
grupais a intereses persoais.

É capaz de antepoñer os intereses do grupo aos individuais.

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de acadar 
obxectivos.

Transmite entusiasmo pola tarefa aos outros integrantes do grupo de 
traballo.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer a obra literaria de Álvaro Cunqueiro e o 
traballo da bióloga Ángeles Alvariño.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Preocúpase polo resultado estético do mural sobre os barcos pesqueiros.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 8
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente CCL,
CD,
CSC

•  Ler co ritmo e a  entoación
adecuados o texto 
expositivo inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
expositivo.

  2.  Ler un texto expositivo con fluidez e
comprensión.

  2.1.  Le un texto expositivo con fluidez e
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

•  Aumentar o vocabulario 
referido ás aves.

•  Recoñecer e formar 
familias léxicas.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido 
ás aves e 
coñecemento das 
familias léxicas. 

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas ás aves e 
recoñecer as familias léxicas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ás aves e
palabras novas.

  3.2.  Recoñece e forma familias léxicas.

CCL,
CSIEE,

CSC

•  Distinguir a voz activa e a 
pasiva e transformar 
oracións dunha voz a 
outra.

•  A voz activa e a voz 
pasiva.

  4.  Distingue a voz activa da voz 
pasiva e transforma oracións.

  4.1.  Identifica a voz activa e a voz 
pasiva.

  4.2. Transforma oracións de voz activa 
a voz pasiva.

CCL

•  Coñecer e aplicar as 
normas de uso do b e do 
v.

•  As palabras con b e 
con v.

  5.  Coñecer e aplicar as normas de 
uso do b e do v.

  5.1.  Coñece e aplica as normas de uso
do b e do v. CCL

•  Distinguir o estilo indirecto 
nunha narración e 
transformar un texto dun 
estilo a outro.

•  O estilo indirecto.   6.  Distingue o estilo indirecto nunha 
narración.

  6.1.  Distingue o estilo indirecto nunha 
narración.

  6.2.  Transforma un texto dun estilo a 
outro.

CCL,
CSIEE

•  Identificar o espazo e o 
tempo dunha obra 
narrativa.

•  O espazo e o tempo   7.  Identificar o espazo e o tempo nos 
que se desenvolve unha obra 
narrativa.

  7.1.  Identifica o espazo nunha obra 
narrativa.

  7.2.  Identifica o tempo nunha obra 
narrativa.

CCL,
CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,
CCEC,

CD
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UNIDADE 8

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Esta unidade comeza cun texto expositivo sobre as pardelas e cunha ficha técnica que complementa a información inicial. A partir deste exemplo, o desafío propón a 
elaboración da ficha da aguia harpía, especie de cuxa protección se encarga a ornitóloga Ruth Muñiz.
Continuando co vocabulario referido ás aves, na sección de «Vocabulario» traballarase a formación de familias léxicas e reforzarase o emprego de prefixos e sufixos 
como estratexia de creación de palabras.
Doutra banda, a «Gramática» presenta as diferenzas entre a voz activa e a voz pasiva, así como o procedemento de transformación de oracións dunha voz a outra; por 
outra banda, na «Ortografía» afondarase nas normas de uso do b e do v.
Os apartados de «Expresión» e «Literatura» continúan revisando o xénero narrativo; neste caso, presentarase o estilo indirecto e o marco espacial e temporal dos 
relatos.
Por último, inclúense varias páxinas que lles servirán aos alumnos e alumnas para revisar o que aprenderon e autoavaliarse: repaso da unidade, repaso do trimestre e 
portfolio trimestral. 
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido ás aves.
•  As familias léxicas.
•  A voz activa e a voz pasiva.
•  As palabras con b e con v.
•  O estilo indirecto.
•  O espazo e o tempo.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
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 Elaboracións multimedia.

 Outros.

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en actividades de grupo agardando a súa quenda e prestando 
atención ás intervencións dos seus compañeiros e compañeiras.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Escribe unha historia poñendo en práctica a súa creatividade.

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Escribe unha anécdota.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario, as bibliotecas e Internet como fontes de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario guiado da lectura que abre a unidade.
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Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades de repaso.

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe.

Reflexiona sobre a súa propia aprendizaxe a través do portfolio trimestral.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Mostra interese por participar en actividades grupais.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións convivencia e traballo 
e para a resolución de conflitos.

Dialoga cos demais cando traballa en grupo e é capaz de resolver 
pequenos conflitos.

Recoñecer a riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Recoñece a riqueza da diversidade de opinións e ideas e respéctaas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca, Internet...).

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de acadar 
obxectivos.

Transmite entusiasmo pola tarefa aos outros integrantes do grupo de 
traballo.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer a obra literaria de Vicente Risco e o traballo 
da ornitóloga Ruth Muñiz.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 9
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente CCL,
CD,
CSC

•  Ler co ritmo e a  entoación
adecuados o texto 
narrativo inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

•  Aumentar o vocabulario 
referido ao fogar.

•  Coñecer o significado e o 
uso das siglas e 
abreviaturas.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido 
ao fogar e 
identificación das 
siglas e as 
abreviaturas. 

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas ao fogar e 
recoñecer as siglas e as 
abreviaturas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ao fogar 
e palabras novas.

  3.2.  Identifica e usa con corrección as 
siglas e as abreviaturas.

CCL,
CSIEE,

CSC

   •  Distinguir e utilizar con 
corrección as preposicións e 
as conxuncións

•  As preposicións e as 
conxuncións.

  4.  Distinguir e utilizar con corrección 
as preposicións e as conxuncións.

  4.1.  Identifica e utiliza con corrección 
as preposicións e as conxuncións. CCL

   •  Utilizar correctamente os 
grupos consonánticos -pt-, 
-pc- e b + consoante

•  Os grupos 
consonánticos -pt-, 
-pc- e b + consoante.

  5.  Utilizar correctamente os grupos 
consonánticos -pt-, 
-pc- e b + consoante.

  5.1.  Utiliza correctamente os grupos 
consonánticos -pt-, 
-pc- e b + consoante.

CCL

•  Identificar as partes da 
portada dun xornal e as 
súas seccións.

•  O xornal.   6.  Identifica as partes da portada dun 
xornal e as súas seccións.

  6.1.  Identifica as partes da portada dun
xornal.

  6.2.  Recoñece as seccións dun xornal.

CCL,

•  Coñecer os temas que 
máis se repiten na literatura.

•  Os temas da literatura.   7.  Coñecer os principais temas da 
literatura

  7.1.  Distingue os temas que máis se 
repiten na literatura.

CCL,
CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,
CCEC,

CD
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UNIDADE 9

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

A presente unidade comeza cun texto narrativo de Teresa González Costa, extraído do libro A filla do ladrón de bicicletas, a través do que coñecemos a Serafina e a casa 
da súa puntillosa tía Perfecta. A partir desta historia, o desafío propón a elaboración dunha tarxeta de visita para axudar a Serafina cando algo se estropee na casa. 
O campo semántico traballado será o do fogar e no apartado do «Vocabulario» tamén se estudiarán as siglas e as abreviaturas. Doutra banda, a «Gramática» presenta 
as preposicións e as conxuncións e na «Ortografía» figuran as palabras que presentan os grupos consonánticos -pt-, -pc- e b + consoante.
Pola súa parte, na «Expresión» estudiaranse as seccións dos xornais así coma os elementos que forman as portadas.
Por último, despois do desafío inclúese unha dobre páxina de repaso da unidade que lles servirá aos alumnos e ás alumnas para revisar o que aprenderon. 
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido ao fogar.
•  As siglas e as abreviaturas.
•  As preposicións e as conxuncións.
•  Os grupos consonánticos.
•  O xornal.
•  Os temas da literatura.
. 

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.
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 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Respecta a quenda de palabra e as normais xerais de comunicación.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Confecciona unha tarxeta de visita.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario, as bibliotecas e Internet como fontes de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Aprender a aprender

Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario guiado da lectura que abre a unidade e confecciona 
unha tarxeta de visita seguindo as pautas dadas.

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades de repaso.

Competencias sociais e cívicas. Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.
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Recoñecer a riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Recoñece a riqueza da diversidade de opinións e ideas e respéctaas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca, Internet...).

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

É constante no traballo e é capaz de solucionar as dificultades que 
xorden.

Dirimir a necesidade de axuda en función 
da dificultade da tarefa.

Pide axuda cando esta é necesaria.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer o traballo da xornalista María Luz Morales.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 10
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente CCL,

CD,

CSC
•  Ler co ritmo e a  entoación

adecuados o texto 
narrativo inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CAA

•  Aumentar o vocabulario 
referido aos medios de 
comunicación.

•  Identificar os neoloxismos 
e os estranxeirismos.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido 
aos medios de 
comunicación e 
identificación dos 
neoloxismos e 
estranxeirismos. 

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas aos medios de 
comunicación e recoñecer os 
neoloxismos e os estranxeirismos.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo aos 
medios de comunicación e 
palabras novas.

  3.2.  Identifica os neoloxismos e os 
estranxeirismos, e evita os últimos 
cando é posible.

CCL,

CSIEE,

CSC

•  Distinguir os enunciados 
oracionais e os non 
oracionais.

•  Clasificar as oracións 
segundo a súa tipoloxía

•  O enunciado e as 
clases de oracións.

  4.  Diferenciar enunciados oracionais e
non oracionais e clasificar oracións.

  4.1.  Diferenza os enunciados 
oracionais e os non oracionais.

  4.2.  Clasifica as oracións segundo a 
súa tipoloxía.

CCL

    •  Identificar o suxeito e o 
predicado nunha oración.

•  O suxeito e o 
predicado.

  5.  Identificar o suxeito e o predicado 
nunha oración.

  5.1.  Identifica o suxeito e o predicado 
nunha oración. CCL

    •  Utilizar correctamente as 
palabras con z, zz e s.

•  As palabras con z, zz 
e s.

  6.  Coñecer e aplicar as normas de 
uso do z, zz e s.

  6.1.  Coñece e aplica as normas de uso
do z, zz e s.

CCL

    •  Coñecer a sección do 
xornal «Cartas ao director».

•  As cartas ao director.   7.  Identificar a sección «Cartas ao 
director».

  7.1.  Identifica a sección «Cartas ao 
director». CCL

    •  Identificar os haikus como 
manifestación literaria da 
cultura xaponesa.

•  Os haikus.   8.  Coñecer manifestacións literarias 
doutras culturas: os haikus.

  8.1.  Recoñece os haikus como 
manifestación literaria da cultura 
xaponesa.

CCL,

CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  9.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

 9.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,

CCEC,

CD
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UNIDADE 10

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Nesta ocasión a unidade ábrese coa carta de Amina ao seu curmán Edu, extraída do texto de Fina Casalderrey A lagoa das nenas mudas. Amina é unha nena de Lagos 
que acaba de instalarse en Galicia coa súa nai, e escríbelle esta carta a Edu para contarlle o feito máis importante que vai vivir: vai ir á escola, dereito reservado só para 
os nenos no seu país. O tema dos medios de comunicación será o que estruture a unidade, así como tamén se tratará a partir do texto e do apartado «Escoito e falo» a 
importancia de que todos os nenos e todas as nenas reciban unha educación.
Nesta unidade a «Gramática» ocupa un espazo máis amplo do habitual e presenta os diferentes tipos de enunciado, a clasificación das oracións e as partes das oracións 
(suxeito e predicado); pola súa banda, a «Ortografía» trata as palabras que posúen a grafía z, zz ou s.
Na páxina dedicada á «Expresión» coñecerán a sección «Cartas ao director» dun xornal, e no apartado de «Literatura» familiarizaranse cos haikus como exemplo de 
manifestación literaria doutra cultura.
Por último, despois do desafío inclúese unha dobre páxina de repaso da unidade que lles servirá aos alumnos e ás alumnas para revisar o que aprenderon. 
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido aos medios de comunicación.
•  Os neoloxismos e os estranxeirismos.
•  Os enunciados.
•  As clases de oracións.
•  O suxeito e o predicado.
•  As palabras con z, zz e s.
•  As cartas ao director.
•  Os haikus.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.
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 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Respecta a quenda de palabra e as normais xerais de comunicación.

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Escribe haikus seguindo algún exemplo.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Escribe un texto para a sección «Cartas ao director» dun xornal.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario, as bibliotecas e Internet como fontes de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario guiado da lectura que abre a unidade e realiza un 
programa de radio seguindo as pautas dadas.
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Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades de repaso.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.

Dialoga cos demais co obxectivo de resolver conflitos.

Recoñecer a riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Recoñece a riqueza da diversidade de opinións e ideas e respéctaas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca, Internet...).

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

É constante no traballo e é capaz de solucionar as dificultades que 
xorden.

Dirimir a necesidade de axuda en función 
da dificultade da tarefa.

Pide axuda cando esta é necesaria.

Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos.

É consciente da necesidade de xestionar o tempo correctamente.

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de acadar 
obxectivos.

Transmite entusiasmo polos proxectos realizados en grupo.

Priorizar a consecución de obxectivos 
grupais a intereses persoais.

É capaz de priorizar os obxectivos grupais fronte aos seus individuais.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer o labor musical de Uxía Senlle.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 11
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente CCL,

CD,

CSC
•  Ler co ritmo e a  entoación

adecuados o texto 
narrativo inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CAA

  Aumentar o vocabulario 
referido á auga.

  Distinguir e utilizar os 
acurtamentos.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido á 
auga 

   e identificación dos 
acurtamentos.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas á auga e 
recoñecer os acurtamentos.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo á auga e 
palabras novas.

  3.2.  Identifica e utiliza os 
acurtamentos.

CCL,

CSIEE,

CSC

  Identificar os diferentes 
tipos de predicado e as 
súas características.

•  Os tipos de predicado.   4.  Diferenciar o predicado nominal do 
predicado verbal e coñecer as súas
características principais.

  4.1.  Diferencia o predicado nominal do 
predicado verbal.

  4.2.  Distingue o verbos transitivos e os 
verbos intransitivos.

CCL

  Utilizar correctamente as 
palabras rematadas en 
-cia/ -za e -cio/ -zo.

•  As palabras 
rematadas en 
-cia / -za e -cio / -zo.

  
  5.   Utilizar correctamente as 

terminacións
 -cia / -za e -cio / -zo.

  5.1.  Utiliza correctamente as 
terminacións 
-cia/-za e -cio/-zo. CCL

  Analizar unha noticia dun 
xornal.

•  A análise dunha 
noticia.

  6.  Analizar unha noticia dun xornal.   6.1.  Analiza unha noticia dun xornal.
CCL

  Recoñecer as obras de 
teatro e as súas partes.

•  As obras de teatro.   7.  Recoñecer as obras de teatro e as 
súas partes.

  7.1.  Recoñece as obras de teatro e as 
súas partes.

CCL,

CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

 8.  Coñecer algunhas mulleres galegas 
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,

CCEC,

CD
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UNIDADE 11

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Esta unidade ábrese cun texto narrativo de Marcos Calveiro, extraído do libro Palabras de auga, que nos presenta a tribo dos Wakati e a problemática que para eles 
supón a escaseza de auga. Este será o campo semántico traballado nas seguintes páxinas: a auga. 
O desafío proposto continúa co mundo da interpretación e consistirá en elaborar unha crítica sobre unha película.
Doutra banda, a «Gramática» presenta os tipos de predicado e as súas características principais, mentres que a «Ortografía» se centra nas terminacións -cia/ -za e- cio/ 
-zo.
A sección de «Expresión» continúa o bloque de contidos relacionados cos xornais, centrándose na análise das noticias, e a páxina de «Literatura» trata as obras de teatro
e as partes que as compoñen. 
Por último, despois do desafío inclúese unha dobre páxina de repaso da unidade que lles servirá aos alumnos e ás alumnas para revisar o que aprenderon. 
Ao longo desta unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido á auga.
•  Os acurtamentos.
•  Os tipos de predicado.
•  As palabras rematadas en -cia/ -za e -cio/ -zo.
•  A análise dunha noticia.
•  As obras de teatro.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.
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 Outros.  As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Respecta a quenda de palabra e as normais xerais de comunicación.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Escribe unha escena teatral seguindo unhas pautas.

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Elabora o resumo e a análise dunha noticia, e escribe a crítica dunha 
película.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario, as bibliotecas e Internet como fontes de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario guiado da lectura que abre a unidade e elabora a crítica 
dunha película. 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades de repaso.
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Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  

Dialoga cos demais e reflexiona especialmente no apartado «Penso e 
falo».

Recoñecer a riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Recoñece a riqueza da diversidade de opinións e ideas e respéctaas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca, Internet...).

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

É constante no traballo e é capaz de solucionar as dificultades que 
xorden.

Dirimir a necesidade de axuda en función 
da dificultade da tarefa.

Pide axuda cando esta é necesaria.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer a María Casares.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 12
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo».

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente CCL,

CD,

CSC
•  Ler co ritmo e a  entoación

adecuados o texto teatral 
inicial.

•  Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
teatral

  2.  Ler un texto teatral con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto teatral con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CAA

•  Aumentar o vocabulario 
referido aos medios de 
transporte.

•  Identificar e evitar os 
castelanismos.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido 
aos medios de 
transporte e 
identificación dos 
castelanismos.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas aos medios de 
transporte e recoñecer os 
castelanismos.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo aos 
medios de transporte e palabras 
novas.

3.2.  Recoñece e evita os castelanismos.

CCL,

CSIEE,

CSC

•  Recoñecer os diferentes 
complementos do 
predicado verbal.

•  Os complementos do 
predicado verbal.

  4.  Identificar os diferentes 
complementos do predicado verbal.

  4.1.  Identifica os diferentes 
complementos do predicado 
verbal.

CCL

•  Utilizar correctamente as 
palabras con ex- e es-. 

•  As palabras con ex- e 
es-.

  5.  Utilizar correctamente as palabras 
con ex- e es-.

  5.1.  Utiliza correctamente as palabras 
con ex- e es-.

CCL

•  Coñecer as características
das reportaxes.

•  A reportaxe.   6.  Distinguir as partes das reportaxes.   6.1.  Distingue as partes das 
reportaxes.

CCL

•  Recoñecer os monólogos 
teatrais. 

•  O monólogo teatral.   7.  Recoñecer os monólogos teatrais e 
as súas características.

  7.1.  Recoñece os monólogos teatrais e
as súas características.

CCL,

CCEC

•  Coñecemento 
dalgunhas mulleres 
importantes da nosa 
cultura.

  8.  Coñecer algunhas mulleres galegas
destacadas.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algunhas mulleres galegas 
destacadas.

CCL,

CCEC,

CD
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

A última unidade péchase cunha peza de teatro de Euloxio R. Ruibal extraída do libro Teatro infantil e xuvenil, que nos presenta a uns nenos que viaxan por todo o 
mundo nun tren moi especial. O desafío proposto, xa que este é o último curso de Primaria e moitos alumnos e alumnas cambiarán de centro, consistirá en elaborar un 
libro de recordo do colexio. 
A sección de «Expresión» remata o bloque de contidos relacionados cos xornais, analizando os rasgos principais das reportaxes, e a páxina de «Literatura» traballa os 
monólogos teatrais. 
As páxinas de «Gramática» tratan os complementos do predicado verbal e as súas características principais, mentres que a «Ortografía» se centra nas palabras que 
comezan por ex- e es-.
Logo do desafío, inclúense varias páxinas que lles servirán aos alumnos e alumnas para revisar o que aprenderon e para autoavaliarse: repaso da unidade, repaso do 
trimestre e portfolio trimestral. 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado adquira e reforce os coñecementos seguintes:
•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido aos transportes.
•  Os castelanismos.
•  Os complementos do predicado verbal.
•  As palabras con ex- e es-.
•  A reportaxe.
•  O monólogo teatral.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
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 Elaboracións multimedia.

 Outros.

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido de textos escritos. Le de maneira comprensiva tanto a lectura inicial como outros textos da 
unidade.

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións, relatos...

Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto oral.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Expresar oralmente de maneira ordenada e 
clara calquera tipo de información.

Responde en voz alta preguntas de comprensión da lectura inicial.
Participa activamente en actividades de grupo desenvolvidas oralmente.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

Respecta a quenda de palabra e as normais xerais de comunicación.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma. 

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Escribe e interpreta un monólogo cómico.

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás.

Elabora unha reportaxe e acompáñaa de imaxes.

Competencia dixital

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Utiliza o dicionario, as bibliotecas e Internet como fontes de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

É consciente de que non todas as fontes son fiables.

Aprender a aprender
Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Colabora en actividades de grupo, desenvolvendo a intelixencia 
interpersoal.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

Fai o comentario guiado da lectura que abre a unidade e crea un libro de 
recordo do colexio.
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Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

Avalía os coñecementos adquiridos realizando o «Obradoiro ortográfico» 
e as actividades de repaso.

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe.

Reflexiona sobre a súa propia aprendizaxe a través do portfolio trimestral.

Competencias sociais e cívicas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  

Dialoga cos demais e ten en conta as súas opinións cando traballa en 
equipo.

Recoñecer a riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Recoñece a riqueza da diversidade de opinións e ideas e respéctaas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias.

Utiliza os recursos dos que dispón como apoio no proceso de 
aprendizaxe (dicionarios, biblioteca, Internet...).

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de acadar 
obxectivos.

Transmite entusiasmo pola tarefa aos outros integrantes do grupo de 
traballo.

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas.

Ten iniciativa e promove accións propias.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

É constante no traballo e é capaz de solucionar as dificultades que 
xorden.

Dirimir a necesidade de axuda en función 
da dificultade da tarefa.

Pide axuda cando esta é necesaria.

Conciencia e expresións culturais

Mostrar respecto cara as obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Mostra interese por coñecer o traballo de Sofía Casanova.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotiá.

Valora a beleza dos textos literarios traballados.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.


