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LINGUA GALEGA LINGUA CASTELÁ MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS NATURAIS VALORES PLÁSTICA

LGB1.3.2. Segue 
unha exposición da
clase e extrae o 
sentido global e as
informacións máis 
relevantes, 
preguntando se é 
necesario para 
verificar a súa 
comprensión

LCB1.1.1. Expresa 
de forma global, 
ideas, opinións e 
sentimentos con 
certa claridade

MTB1.1.1. Analiza e
comprende  o
enunciado  dos
problemas  (datos,
relacións  entre  os
datos,  contexto  do
problema,  pregunta
realizada

CSB1.1.2.Manifesta 
autonomía na 
planificación e 
execución de accións e 
tarefas coidando a súa 
presentación, ten 
iniciativa na toma de 
decisións e asume 
responsabilidades

CNB1.1.2. Manifesta 
certa autonomía na 
observación, 
planificación e execución
de accións e tarefas e 
ten iniciativa na toma de 
decisión

VSCB1.4.1. Traballa 
en equipo valorando 
o esforzo individual e
colectivo para a 
consecución de 
obxectivos.

EPB1.1.3. 

Identifica e 

coñece os termos

propios da 

linguaxe plástica

LGB1.5.1.  
Respecta  as  
quendas  de 
palabra nos 
intercambios orais

LCB1.1.2. Aplica as
normas 
sociocomunicativas
: escoita atenta, 
espera de quendas,
respecto da opinión
dos e das demais

MTB2.1.1.    Le,
escribe   e   ordena
números  ata  o
10.000.

CSB1.2.1.Participa en 
actividades individuais 
e de grupo e, emprega 
estratexias  de traballo 
cooperativo adoptando 
un comportamento 
responsable, 
construtivo e solidario e
respecta os principios 
básicos do 
funcionamento 

CNB2.1.2. Coñece os 
principais órganos vitais 
e entende a súa 
importancia no 
funcionamento do 
organismo.

VSCB1.4.2.Asume 
as súas 
responsabilidades 
durante a 
colaboración

EPB1.3.2. 

Clasifica texturas,

formas e cores 

atendendo a 

criterios de 

similitude ou 

diferenza



democrático.

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

LCB1.5.1. 
Comprende de 
forma global a 
información xeral 
de textos orais de 
uso habitual, do 
ámbito escolar e 
social, identifica o 
tema e selecciona 
as ideas principais: 
noticias, contos, 
folletos 
informativos, 
narracións, textos 
científicos, 
anuncios 
publicitarios, 
receitas médicas…

MTB2.1.2.
Aproxima  números
á  decena,  centena
e millar

CSB1.3.1.Identifica a 
terminoloxía propia da 
área e comprende 
textos sinxelos de 
carácter social, 
xeográfico e histórico.

CNB3.1.1. Observa, 
identifica e recoñece as 
características básicas e 
clasifica animais 
vertebrados e 
invertebrados do seu 
contorno, con criterio 
cientifico

VSCB1.7.2. 
Desenvolve 
actitudes de 
respecto cara aos 
demais en situacións
formais e informais 
da interacción social.

EPB1.4.4. 
Relaciona artistas
coas obras máis 
representativas



LGB2.1.2. 
Identifica as ideas 
principais dun texto
sinxelo (narrativo, 
descritivo, 
expositivo

LCB1.5.3. 
Responde 
preguntas sinxelas 
correspondentes á 
comprensión literal

MTB2.2.3.
Descompón,
compón e redondea
números  naturais,
interpretando   o
valor de posición de
cada unha das súas
cifras.

CSB

2 2.1.Describe de forma
sinxela os movementos
terrestres, o eixe do 
xiro e os polos 
xeográficos

 CNB3.1.2. Observa, 
identifica e recoñece as 
características das 
plantas do seu contorno 
e clasifícaas con criterio 
científico

VSCB3.3.2. 
Respecta as normas
do centro escolar

EPB2.1.3. 
Manexa material 
diverso nas 
producións 
plásticas, 
explorando 
diversas técnicas 
e actividades 
manipulativas. 

LGB3.2.3. Elabora 
diferentes tipos de 
textos (narrativos e
descritivos) 
seguindo un guión 
establecido

LCB2.1.1. Le en 
voz alta, sen 
dificultade, 
diferentes tipos de 
textos apropiados á
súa idade.

MTB2.3.1. Constrúe
e  memoriza  as
táboas  de
multiplicar,
utilizándoas  para
realizar  cálculo
mental.

CSB2.2.3.Identifica a 
Lúa como satélite da 
Terra e describe 
algunha das súas 
característica 
principais.

 CNB3.2.1. Coñece as 
funcións de relación, 
reprodución e 
alimentación dun ser vivo
e as explica empregando
diferentes soportes

LGB4.1.2. 
Identifica as 
formas verbais

LCB2.1.2. Le en 
silencio textos 
sinxelos próximos á
súa experiencia

MTB2.3.2.  Realiza
cálculos  numéricos
coa   operación  de
multiplicación  na
resolución  de
problemas
contextualizados

CSB2.4.1.Recoñece as 
distintas formas de 
representación da 
Terra, planos, mapas, 
planisferios e globos 
terráqueos

 CNB4.1.2. Emprega 
actitudes responsables 
de aforro enerxético e de
recollida de residuos na 
escola



LGB4.1.5. Sinala o
xénero e número 
de palabras dadas 
e é quen de 
cambialo.

LCB2.3.4. 
Relaciona a 
información contida
nas ilustracións coa
información que 
aparece no texto.

MTB3.1.1. Identifica
as  unidades  do
sistema  métrico
decimal.  Lonxitude,
capacidade,  masa
ou peso

CSB2.7.1.
Identifica e cita 
fenómenos 
atmosféricos e describe
as causas que 
producen a formación 
das nubes e as 
precipitacións

CNB4.2.1. Explica os 
cambios de estado da 
auga en fenómenos 
naturais e situacións da 
vida cotiá

LGB4.2.2. Utiliza 
as normas 
ortográficas 
básicas, 
aplicándoas nas 
súas producións 
escritas, con 
especial atención 
ás maiúsculas

LCB3.1.1. Escribe, 
con axuda e en 
diferentes soportes,
textos sinxelos 
propios da vida 
cotiá, do ámbito 
escolar e social, 
utilizando 
elementos de 
cohesión básicos: 
noticias, contos, 
folletos 
informativos, 
narracións, textos 
científicos, 
anuncios 
publicitarios, 
receitas, 
instrucións, 
normas….

MTB3.2.2.
Compara  e  ordena
medidas  dunha
mesma magnitude

CSB2.10.1.Interpreta 
mapas do tempo 
sinxelos de Galicia 
distinguindo os seus 
elementos principais. 

 CNB5.1.2. Identifica e 
explica a enerxía que 
empregan obxectos, 
aparellos e máquinas 
sinxelas de uso habitual 
na vida cotiá.



LGB4.3.1. 
Emprega, de forma
xeral, os signos de 
puntuación.

LCB4.1.2. Utiliza 
con corrección os 
tempos verbais: 
presente, pasado e 
futuro, ao producir 
textos orais e 
escritos.

MTB3.3.3.  Resolve
problemas  da  vida
real  utilizando  as
unidades  de
medida  máis
usuais.

CSB2.12.1. Escribe 
ordenadamente as 
fases en que se 
produce o ciclo da 
auga.

 CNB5.2.1. Identifica e 
describe oficios en 
función dos materiais, 
das ferramentas e das 
máquinas que empregan

LGB4.3.2. Usa 
unha sintaxe 
elemental 
adecuada nas 
súas producións

LCB4.1.4. Utiliza as
normas ortográficas
básicas.

MTB3.4.1.  Resolve
problemas  da  vida
real  utilizando  as
medidas  temporais
e as súas relacións

CSB2.13.1.Define 
paisaxe, identifica os 
seus elementos e 
recoñece as diferentes 
tipos de paisaxe 
básicas na comunidade
autónoma.

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

LCB4.3.2. Aplica as
normas de 
concordancia de 
xénero e número, 
na expresión oral e 
escrita

MTB4.2.1.  Coñece
e  diferencia  a
circunferencia  do
círculo  e  distingue
os  seus  4
elementos.

CSB4.2.2.Distingue 
entre prehistoria e 
historia recoñecendo a 
importancia das 
manifestacións escritas 
como avances que 
supoñen a transición 
entre esas épocas.



LGB5.2.1. Le en 
silencio obras e 
textos en galego da 
literatura infantil, 
adaptacións breves 
de obras clásicas e 
literatura actual, 
adaptadas á idade e 
en diferentes 
soportes.

LCB4.3. 4. Utiliza 
signos de 
puntuación nas 
súas composicións 
escritas.

MTB4.3.1. Identifica
corpos  redondos  e
poliedros   (prisma,
pirámide,   cilindro,
cono, esfera...).

CSB4.4.1.Identifica, 
valora e respecta o 
patrimonio natural, 
histórico, cultural e 
artístico do contorno 
próximo e asume as 
responsabilidades que 
supón a súa 
conservación e mellora.

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

LCB5.4.1. Crea, 
con axuda, sinxelos
textos literarios moi 
sinxelos (contos, 
poemas) a partir de
pautas o modelos 
dados.

MTB5.1.3.
Interpreta  gráficas
de
táboas extraendo a
información
explícita. 
 


