
MINIMOS 1º PRIMARIA

Matemáticas MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. 
MTB2.2.4. Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica 
MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na resolución de problemas contextualizados. 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen levadas) na resolución de problemas contextualizados

Lingua castelá LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica silabas e fonemas como elementos fundamentais da palabra. 
LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de variada tipoloxía, breves e adaptados a súa idade. 
LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e consolida aspectos grafo motores e grafías da Lingua 
castelá en palabras significativas. 
LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e consolida aspectos grafo motores e grafías da Lingua 
castelá en palabras significativas

Lingua galega 
LGB1.3.1. Participa nunha conversación entre iguais, comprende o que se lle di e responde. 
LG1.5.3. Emprega a lingua galega dentro da aula e valora o seu uso fora dela. 
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais diante da clase 
LGB1.5.6. Participa nunha conversación formulando y contestando preguntas. 
LGB1.5.1. Respecta a quenda de palabra. 
LGB2.1.2. Comprende información sinxela en textos orais de índole cotiá: invitacións, cartas, etc. 
LGB2.3.2. Lee textos en voz alta alcanzando unha velocidade adecuada. 
LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 

Ciencias sociais 
CSB2.1.2 Describe os elementos básicos do seu entorno máis próximo 
CSB3.2.1.Identifica aos membros da comunidade escolar, coñece as súas funcións e os respecta. 
CSB3.3.1.Respecta as normas de convivencia. 
CSB3.5.1. Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea situando a súa casa nunha delas. 
CSB4.1.1 Localiza e explica nunha liña do tempo as súas experiencias empregando distintas medidas de tempo. 
CSB4.3.1.Coñece os días da semana, os meses do ano e as estacións. 
CSB2.4.1.Nomea os fenómenos meteorolóxicos máis comúns do seu entorno e coñece a simboloxía. 

Ciencias naturais CNB1.1.2. Manifesta autonomía na planificación, na execución e na toma de decisións. 
CNB2.1.2. Recoñece as partes do corpo. 
CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións propias e alleas. 



CNB3.1.2. Identifica e describe os animais e as plantas do entorno 
Valores sociais e 
cívicos 

VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros/as. 

Educación Plástica EP1.2.1 Valora a importancia da orde e do coidado do material para alcanzar o resultado esperado. 
EPB1.4.1. Describe o que sente sobre as súas propias producións e as dos demais. 
EPB2.2.2. Elabora collagues, portadas, murais, etc. Empregando as técnicas básicas. 
EPB2.3.1. Respecta as normas e coida os materias, os utensilios e os espazos 


