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1. Introdución 

No presente documento se recolle a programación para o primeiro curso de educación 

primaria que se desenvolverá durante o vindeiro curso 2020/2021 no CEIP Alborada.  

Esta foi elaborada tendo en conta o recollido na Lei Orgánica para a Mellora da 

Calidade Educativa do 9 de decembro de 2013(LOMCE)  e no Decreto 105/2014 do 

4 de setembro polo que se regulo o currículo da educación primaria na 

comunidade autónoma de Galicia.  Ademais, tomáronse como referentes os valores 

recollidos no proxecto educativo de centro.  

 

2. Calendario escolar  

Segundo a Orde do 25 de xuño de  2020 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2020/2021  nos centros da comunidade autónoma de Galicia, o presente curso 

escolar contará cun mínimo de 175 días lectivos.   

Para os nenos de Ed. Primaria o curso académico comezará o día 10 de setembro e 

rematará o día 22 de xuño. 

Tal e como se recolle na citada orde no seu artigo 6º durante o curso haberá 3 períodos 

de vacacións:  

 Nadal: desde o día 23 de decembro de 2020 ata o día 7 de xaneiro de 2021, 

ambos inclusive.  

 Entroido: días 15, 16 e 17 de febreiro de 2021.  

 Semana Santa: desde o día 27 de marzo ata o 5 de abril de 2020, ambos 

inclusive. 

A maiores, tal e como se especifica serán días non lectivos todos os días festivos 

estatais e autonómicos así como os marcados polo concello. A maiores serán días non 

lectivos:  

 31 de outubro de 2019: Día do ensino 

 7 de outubro de 2020: festivo local polo día do Rosario.  

 Día de libre disposición seleccionado polo centro 
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3. Contexto do centro 

3.1 Características xerais e entorno sociocultural 

O CEIP Alborada é un centro escolar situado na 2ª fase do Polígono de Elviña, na 

cidade de A Coruña que acolle alumnos de entre 3 e 12 anos de idade. Tal e como se 

indica no Decreto 105/2014 o centro conta cunha xornada lectiva de 25 horas semanais, 

distribuídas en cinco horas cada día, de 9:00 a 14:00, de luns a venres. O centro é por 

tanto de xornada única.  

Actualmente é un centro que conta con dous liñas en educación infantil e en primaria na 

súa maioría con 3 liñas (exceptuando primeiro e cuarto que ten dúas e sexto que ten 

cuatro). Acolle por tanto a un total de aproximadamente uns 500 alumnos. Está adscrito 

ao IES Elviña, situado no edificio do lado, dentro do mesmo recinto, onde os nenos e 

nenas poden continuar cos seus estudios obrigatorios.  

O CEIP Alborda acolle alumnos/as da zona de escolarización que se estende pola 2ª fase 

do Polígono de Elviña, Birloque, Someso, Martinete, A Cabana, San Vicente de Elviña, 

Castro de Elviña, As Rañas, Mesoiro, Penarredonda, San Cristóbal das Viñas e Ponte da 

Pedra. Nos últimos anos incrementouse considerablemente a matrícula e veñen nenos/as 

doutras zonas como Novo Mesoiro e Feáns.  

Podemos considerar que a maioría das familias pertencen á clase media-baixa aínda que 

hai pequenos grupos cun poder adquisitivo moi baixo. Contase tamén con alumnos en 

risco de exclusión social, colectivo formado na súa maioría por alumnos/as procedentes 

de familias de etnia xitana e alumnado estranxeiro, sobre todo de orixe suramericana. A 

pesares disto, en xeral, o nivel de colaboración das familias é bastante satisfactorio. 

A lingua que predomina na maioría das familias e o castelán, sendo o nivel de 

coñecemento da lingua galega que presentan os nenos e nenas bastante baixo.  

 

3.2 Instalacións e servizos ofertados polo centro 

No relativo as instalacións, destacar que o centro foi construído na ano 1976. O edificio 

en cuestión consta de catro plantas, formado por un soto, unha baixa e principal e dous 
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andares. O recinto exterior ten un patio dividido en dúas pistas e pequenas zonas 

axardinadas.  

A planta soto acolle o comedor escolar, o salón de actos, o ximnasio, unha zona de 

vestiarios e un patio cuberto. Na planta principal esténdense as aulas de educación 

infantil, a conserxería, a secretaría, o departamento de orientación, os despachos do 

equipo directivo e a sala de mestres. No primeiro andar recóllense as aulas dos catro 

primeiros cursos de educación primaria e a biblioteca, así como aulas de PT e AL. O 

segundo andar acolle as aulas dos dous últimos cursos da etapa e a sala de claustros.  

Cada un dos andares, así como o soto e a planta principal contan cunha zona de baños a 

disposición do alumnado.  

En canto aos servizos ofertados polo centro destaca o servizo de madrugadores, o 

comedor escolar e as actividades extraescolares, xestionadas pola ANPA a través dun 

contrato con empresas externas. Ademais conta cun servizo de transporte escolar con 5 

liñas máis dous desdobres.  

 

3.3 Persoal docente do centro 

Para o presente curso 2019/2020 o claustro conta cun total de 43 mestres e mestras que 

se distribúen da seguinte maneira:  

 E. Infantil: 6 mestras (6 titorías + 2 apoios) 

 E. Primaria:17 

 Pedagoxía Terapéutica: 3                                                   

 Audición e Linguaxe: 2  

 Lingua estranxeira inglés: 3                         

 Lingua estranxeira francés: 1 

 E. Musical: 2 

 E. Física: 2 

 Relixión Católica: 1 

 Relixión Evanxélica: 1 

 Orientador: 1 
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Para facilitar a coordinación entre o profesorado, ao longo do curso celébranse claustros 

periodicamente e todos os luns hai unha franxa horaria, de 16:00 a 17:00, dedicada a 

realizar reunións entre os mestres e mestras dun mesmo nivel.  

 

4. Características xerais do alumnado de 1º de Educación Primaria 

En primeiro de Ed. Primaria para o presente curso escolar contamos cun tal de 49 nenos 

e nenas distribuídos en 25 en 1ºA e 24 en 1ºB. 

Tal e como indica a teoría cognitivo-evolutiva de JEAN PIAGETos nenos e nenas ao 

entrar no primeiro curso de Ed. Primaria comezan a deixar atrás a etapa pre-operacional 

e se introducen na etapa das operacións concretas.  

Pódese establecer por tanto que en dita idade o alumnado que cursa 1º de Ed. Primaria 

está nun momento de tránsito. Comezan a pasar dunha etapa moi marcada polo 

característico egocentrismo infantil e o xogo simbólico para comezar a desenvolver un 

pensamento lóxico que lles permite analizar o seu entorno e extraer conclusións 

baseadas en probas tanxibles.  

Cómpre ter en conta que esta etapa das operacións concretas finaliza en torno aos 12 

anos de idade polo que en primeiro curso aínda os nenos mostran moitas características 

vestixio da etapa que están a superar.  

Este ano como algo extraordinario, as aulas de primeiro farán desdobre nas materias de 

matemáticas e lingua para favorecer a súa aprendizaxe.  

5. Marco curricular 

A finalidade da Ed. Primaria, segundo se recolle no Decreto 105/2014no seu artigo 1º, 

é  facilitarlles aos alumnos e ás alumnas as aprendizaxes da expresión e da comprensión 

oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, os 

hábitos de convivencia, de estudo e de traballo, o sentido artístico, a creatividade e a 

afectividade, co fin de garantir unha formación integral que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade e de preparalos/as para cursar con 

aproveitamento a educación secundaria obrigatoria.  
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A hora de programar deberase ter en conta que o fin é que os alumnos acaden os 

obxectivos da etapa así como que desenvolvan as competencias clave no grado 

correspondente para o primeiro curso de Educación Primaria.  

 

5.1 Obxectivos 

Os obxectivos de etapa poden definirse como ese conxunto de capacidades cognitivas, 

psicomotrices, afectivo-sociais, etc., que se espera que os alumnos alcancen ao fin 

dunha etapa educativa concreta a través do traballo realizado durante os cursos que a 

conforman.  

Por tanto, en primeiro, débese contribuír a que os alumnos desenvolvan no grao que 

corresponde os obxectivos da etapa que, tal e como se recolle no Decreto 105/2014no 

seu artigo 3º,son 15:  

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

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

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 

espírito emprendedor 

 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que 

lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 

como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

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

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 
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f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse 

en situacións cotiás.  

 

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 

con Galicia. 

 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e d da 

comunicación ,desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

 

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

de propostas visuais e audiovisuais. 

 

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

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

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas de mais persoas, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 
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n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

5.2 Competencias Clave 

As competencias defínense no artigo 4º do Decreto 105/2014como as capacidades para 

aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co 

fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

Neste Decreto así como na Orden ECD/65/2015 do 21 de xaneiropola que se 

describen as competencias clave e a súa relación cos contidos e criterios de avaliación, 

recóllese a existencia de 7 competencias clave:  

1. Comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).  

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA).  

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

6. Perfil de área e mínimos esixibles 

O currículo oficial recolle os contidos que garantiran que os alumnos alcancen os 

obxectivos e adquiran as competencias clave no grao correspondente para cada curso. A 

maiores, recolle os criterios de avaliación, concretados nos estándares de aprendizaxe 

que permitirán comprobar como os alumnos van facendo progresos.  
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Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe se agrupan por áreas. 

En primeiro de educación primaria os alumnos deben cursar 9  áreas diferentes as cales 

se agrupan en 3 bloques. (Ver táboa 1: agrupación das áreas) 

Táboa 1: agrupación das áreas 

Áreas   Troncais Áreas Específicas Área de libre configuración 

autonómica 

Matemáticas 

Lingua Castelá e literatura 

Ciencias Sociais  

 

Ciencias da Natureza   

Lingua estranxeira: Inglés 

 

Ed. Artística:  

 Plástica  

 Música  

 

 

 

Ed. Física  

Relixión  / Valores  

Lingua galega e literatura  

 

A continuación, recóllese o perfil de área para cada materia onde se fai unha 

temporalización do que se vai avaliar para cada un dos trimestres, sendo ao final de 

curso, o que nos permitirá analizar se os alumnos alcanzaron ou non os obxectivos e as 

competencias indicadas.  
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6.1 Perfil de área de matemáticas 

1ºTRIMESTRE CC % 2º TRIMESTRE CC % 3º TRIMESTRE CC % 

MTB1.1.1. Comunica de forma 

sinxela o proceso seguido na 

resolución dun problema.  

CMCT 

CCL 

5 MTB1.3.1. Manifesta interese na 

utilización dos medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe. 

CMCT 

CAA 

CD 

5 MTB1.2.1. Desenvolve e amosa 

actitudes axeitadas para o traballo 

limpo, claro e ordenado no 

caderno e en calquera aspecto a 

traballar na area de matemáticas.  

CMCT 

CAA 

2 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as 

unidades de medida do tempo e 

as súas relacións. Minuto, hora, 

día, semana e ano.  

CMCT 5 MTB3.4.1. Coñece e utiliza as 

unidades de medida do tempo e 

as súas relacións. Minuto, hora, 

día, semana e ano 

CMCT 5 MTB3.4.1. Coñece e utiliza as 

unidades de medida do tempo e 

as súas relacións. Minuto, hora, 

día, semana e ano.  

CMCT 5 

MTB3.4.2. Le en reloxos 

analóxicos e dixitais a hora en 

punto e a media hora.  

CMCT 10 MTB3.4.3. Resolve problemas 

sinxelos da vida diaria utilizando 

as medidas temporais e as súas 

relacións.  

CMCT 5 MTB3. 1.1. Realiza medicións co 

palmo, o paso e o pé.  

 

CMCT 5 

MTB2.1.1. Le, escribe e 

ordena números ata o 99.  
CMCT 

CCL 

10 MTB2.1.1. Le, escribe e ordena 

números ata o 99.  
CMCT 

CCL 

10 MTB2.1.1. Le, escribe e ordena 

números ata o 99.  
CMCT 

CCL 

10 

MTB2.2.4. Ordena números 

enteiros e represéntaos na 

recta numérica 

CMCT 10 MTB2.2.4. Ordena números 

enteiros e represéntaos na 

recta numérica 

CMCT 10 MTB2.2.4. Ordena números 

enteiros e represéntaos na recta 

numérica 

CMCT 10 

MTB2.3.1. Realiza cálculos 

numéricos básicos coa 

operación de suma na 

resolución de problemas 

contextualizados 

 

.  

CMCT 10 MTB2.3.1. Realiza cálculos 

numéricos básicos coa 

operación de suma na 

resolución de problemas 

contextualizados.  

CMCT 10 MTB2.3.1. Realiza cálculos 

numéricos básicos coa 

operación de suma na 

resolución de problemas 

contextualizados.  

CMCT 10 

MTB2.3.2. Realiza cálculos 

numéricos básicos coa 
CMCT 10 MTB2.3.2. Realiza cálculos 

numéricos básicos coa 
CMCT 10 MTB2.3.2. Realiza cálculos 

numéricos básicos coa 
CMCT 10 



CEIP ALBORADA CURSO 2020 / 2021 

  
 

12 

 

operación de resta (sen 

levadas) na resolución de 

problemas contextualizados 

operación de resta (sen 

levadas) na resolución de 

problemas contextualizados 

operación de resta (sen 

levadas) na resolución de 

problemas contextualizados 

MTB2.1.2. Identifica o valor de 

posición das cifras en 

situacións e contextos reais.  

CMCT 

CCL 

10 MTB2.1.2. Identifica o valor de 

posición das cifras en situacións 

e contextos reais.  

CMCT 

CCL 

10 MTB2.1.2. Identifica o valor de 

posición das cifras en situacións 

e contextos reais.  

CMCT 

CCL 

10 

MTB2.2.3. Descompón e 

compón números naturais, 

interpretando o valor de 

posición das súas cifras. 

CMCT 5 MTB2.2.3. Descompón e 

compón números naturais, 

interpretando o valor de posición 

das súas cifras.  

CMCT 10 MTB2.2.3. Descompón e 

compón números naturais, 

interpretando o valor de posición 

de cada unha das súas cifras.  

CMCT 10 

MTB2.2.2. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá 

números naturais ata o 99.  

CMCT 

CCL 

CAA 

2 MTB2.2.1. Utiliza os números 

ordinais en contextos reais.  

 

CMCT 5 MTB3.2.1. Realiza comparacións 

de peso entre dous obxectos de 

uso habitual.  

CMCT 3 

MTB2.3.3. Emprega 

procedementos diversos na 

realización de cálculos 

numéricos básicos.  

 

CMCT 3 MTB3.5.1. Coñece a a función e 

o valor das diferentes moedas e 

billetes (5,10. 20 e 50 euros) do 

sistema monetario da Unión 

Europea utilizándoas para 

resolver problemas.  

CMCT 

CAA 

5 MTB3.5.1. Coñece a función e o 

valor das diferentes moedas e 

billetes (5,10. 20 e 50 euros) do 

sistema monetario da Unión 

Europea utilizándoas para 

resolver problemas. 

CMCT  

CAA 

10 

MTB4.1.1. Describe a situación 

dun obxecto do espazo próximo 

en relación a un mesmo 

utilizando os conceptos de 

esquerda-dereita, diante-detrés. 

arriba-abaixO, preto-lonxs e 

próximo-afastado.  

CMCT 

CAA 

CL 

10 MTB4.1.2. Describe a situación 

dun obxecto do espazo próximo 

en relación a outros puntos de 

referencia utilizando os 

conceptos de esquerda-dereita. 

diante detrás. arriba-abaixo, 

preto-Ionxe e próximo-afastado  

CMCT 

CAA 

CCL 

5 MTB3.3.1. Compara e identifica 

cal é o recipiente de maior 

capacidade 

CMCT 3 

MTB4.2.1. Recoñece formas 

rectangulares. triangulares e 

circulares en obxectos do 

contorno inmediato.  

CMCT 

CAA 

5 MTB4.3.1. Resolve problemas 

xeométricos sinxelos que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados.  

CMCT 

CAA 

3 MTB4.3.2. Iniciase na reflexión 

sobre o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: 

revisando as operacións 

CMCT  

CAA  

CSIEE 

5 
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 empregadas. as unidades dos 

resultados, comprobando e 

Interpretando as soluclóns no 

contexto.  

MTB2.4.1. Resolve problemas 

que impliquen o dominio dos 

contidos traballados.  

 

CMCT 

CAA 

5 MTB3.6.1. Resolve problemas 

sinxelos de medida.  

 

CMCT 

CAA 

2 MTB5.1.1.Rexistra e interpreta 

datos sinxelos en representacións 

gráficas básicas.  

CMCT  

CAA 

2 

MTB2.4.2. Iniciase na 

reflexión sobre o procedemento 

aplicado á resolución de 

problemas: revisando as 

operacións empregadas, as 

unidades dos resultados, 

comprobando  e interpretando 

as solucións no contexto. 

 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

5 MTB3.6.2. Reflexiona sobre o 

proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as 

operacións utilizadas e as 

unidades dos resultados.  

 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

5 MTB5.1.2. Resolve sinxelos 

problemas nos que interveña a 

lectura de gráficos.  

CMCT  

CAA 

5 

TOTAL PORCENTAXE 

POR TRIMESTRE 
 100   100   100 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 

 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 
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6.2 Perfil de área de lingua castelá e literatura 

1ºTRIMESTRE CC % 2º TRIMESTRE CC % 3º TRIMESTRE CC % 

LCB1.2.1.lntegra de xeito 

global os recursos básicos 

verbais e non verbais para 

comunicarse oralmente.  

CCL  

CSC 

4 LCB1.9.3. Utilizar correctamente 

expresi6ns para situar e ordenar 

as rutinas: antes, despois, pola 

mañá, pola noite 

CCL 5 LCB 1.1.1. Expresa de forma 

global sentimentos, vivencias e 

emocións propias.  

CCL  

CAA 

5 

LCB 1.11.1. Pide axuda para a 

realización de tarefas de distinta 

índole  

CCL  

CAA 

CSIEE 

CSC 

5 LCB 1.11.1. Pide axuda para a 

realización de tarefas de distinta 

índole  

CCL  

CAA 

CSIEE 

CSC 

5 LCB 1.11.1. Pide axuda para a 

realización de tarefas de distinta 

índole  

CCL  

CAA 

CSIEE 

CSC 

5 

LCB1.9.1. Narra situacións e 

experiencias persoais sinxelas.  

CCL  

CSIEE 

2 LCB1.9.1. Narra situacións e 

experiencias persoais sinxelas.  

CCL  

CSIEE 

2 LCB1.9.1. Narra situacións e 

experiencias persoais sinxelas.  

CCL  

CSIEE 

2 

LCB1.7.1. Canta cancións. 

conta e recita pequenos contos e 

poemas.  

CCL  

CAA  

CCEC 

2 LCB5.4.1. Recrea de xeito 

individual e cooperativo, 

sinxelos textos literarios (contos, 

poemas .. ) a partir de pautas ou 

modelos dados  

CCL  

CAA  

CCEC 

2 LCB4.2.3. Utiliza diminutivos e 

aumentativos. en textos orais e 

escritos.  

CCL 2 

LCB1.8.1. Adecúa a entoación e 

o volume á representación 

dramática. 

CCL 2 LCB5. 1.2. Dramatiza con xestos 

e palabras, escenas de contos.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC 

2 LCB4.2.4. Identifica no seu 

contorno palabras derivadas de 

outras moi evidentes. 

CCL 2 

LCB4.1.1. Desenvolve a 

conciencia fonolóxica: 

identifica silabas e fonemas 

como elementos fundamentais 

da palabra.  

CCL 10 LCB4.1.1. Desenvolve a 

conciencia fonolóxica: 

identifica silabas e fonemas 

como elementos fundamentais 

da palabra.  

CCL 10 LCB4.1.1. Desenvolve a 

conciencia fonolóxica: identifica 

silabas e fonemas como 

elementos fundamentais da 

palabra. 

CCL 10 

LCB4.1.2 Recoñece o alfabeto e 

iniciase na orde alfabética 

CCL 2 LCB4.1.2 Recoñece o alfabeto e 

iniciase na orde alfabética 

CCL 2 LCB4.1.2 Recoñece o alfabeto e 

iniciase na orde alfabética 

CCL 2 
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LCB2.1.1. Lee con 

pronunciación e entoación 

axeitada, textos sinxelos, de 

variada tipoloxía, breves e 

adaptados a súa idade 

CCL 10 LCB2.1.1. Lee con 

pronunciación e entoación 

axeitada, textos sinxelos, de 

variada tipoloxía, breves e 

adaptados a súa idade 

CCL 10 LCB2.1.1  Lee con pronunciación 

e entoación axeitada, textos 

sinxelos, de variada tipoloxía, 

breves e adaptados a súa idade 

CCL 10 

LCB3.1.1. Relaciona os 

códigos oral e escrito: 

discrimina sons nas palabras e 

consolida aspectos grafo 

motores e grafía da Lingua 

castelá en palabras 

significativas 

CCL 10 LCB3.3.1. Escribe, con axuda, 

en diferentes soportes, textos 

moi sinxelos propios do ámbito 

escolar e social: listas, notas, 

normas, felicitacións, 

instrucións, contos, anécdotas 

...  

CCL  

CD  

CAA 

10 LCB4.3.1. Utiliza de forma 

correcta os signos de puntuación e 

as normas ortográficas propias do 

nivel e as aplica á escritura de 

textos significativos sinxelos e 

seguindo modelos. 

CCL 10 

CB4.5.1. Utiliza de  xeito 

guiado. distintos programas e 

aplicacións educativos dixitais 

como ferramenta de 

aprendizaxe. 

CCL 

CD  

CAA 

5 LCB1.6.1.ldentifica  as ideas 

xerais en reportaxes audiovisual 

sobre temas do seu interese.  

CAA  

CCEC 

5 LCB3.3.2. Presenta os seus 

escritos con limpeza, evitando 

riscos.  

CCL  

CAA 

7 

LCB1.3.1. Participa 

activamente en diversas 

situacións de comunicación:-

diálogos -exposicións orais moi 

guiadas, con axuda, cando 

cumpra, de tecnoloxías da TIC.  

CCL  

CD  

CAA  

CSC 

CSIEE 

5 LCB1.3.1. Participa activamente 

en diversas situaci6ns de 

comunicación:-diálogos -

exposicións orais moi guiadas, 

con axuda, cando cumpra, de 

tecnoloxías da TIC.  

CCL  

CD  

CAA  

CSC 

CSIEE 

5 LCB1.3.1. Participa activamente 

en diversas situaci6ns de 

comunicación:-diálogos -

exposicións orais moi guiadas, con 

axuda, cando cumpra, de TIC.  

CCL  

CD  

CAA  

CSC 

CSIEE 

10 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario 

axeitado á súa idade. 

CCL 2 LCB1.9.2. Describe, de forma 

sinxela, persoas, animais 

obxectos e lugares seguindo unha 

orde. 

CCL 5 LCB1.10.1. Usa unha linguaxe 

non discriminatoria e respectuosa 

coas diferenzas 

CCL  

CSC 

5 

LCB2.4.1 Expresa o gusto pota 

lectura como fonte de lecer.  

CCL 2 LCB2.4.2 Explica, de xeito 

sinxelo, as súas preferencias 

lectoras.  

CCL 2 LCB2.5.1. Identifica, con axuda. 

os textos da biblioteca (escritos ou 

en soporte informático) máis 

axeitados para obter información e 

CCL  

CAA  

CD 

1 
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para o seu lecer.  

LCB5.2.1. Gozo da escoita de 

textos literarios narrativos, 

líricos e dramáticos.  

CCL  

CCEC 

5 LCB5.2.1. Gozo da escoita de 

textos literarios narrativos, líricos 

e dramáticos. 

CCL 

CCEC 

5 LCB5.2.1. Gozo da escoita de 

textos literarios narrativos, líricos 

e dramáticos. 

CCL  

CCEC 

5 

LCB3.2.1. Ilustra de xeito 

creativo os seus escritos con 

ilustracións redundantes. 

CCL 5 LCB1.5.1. Comprende o sentido 

global de textos orais de uso 

habitual, do ámbito escolar e 

social 

CCL  

CAA 

5 LCB5.2.2 Interpreta, 

intuitivamente e con axuda, a 

linguaxe figurada en textos 

literarios (personificacións).  

CCL  

CAA 

1 

LCB5.1.1. Identifica sinxelos 

textos propios da literatura 

infantil: contos, poesías, comics, 

adiviñas 

CCL  

CCEC 

2 LCB2.3.1. Recoñece a 

funcionalidade de determinadas 

tipoloxías textuais: carteis. 

anuncios, avisos, receitas. 

normas, instrucións . 

CCL 

 CAA 

2 LCB5.5.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, especialmente en 

lingua galega. como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal 

CCL  

CSC 

CCEC 

1 

LCB2.6.1. Coida, conserva e 

organiza os seus libros.  

CCL  

CSC 

2 LCB2.6.1. Coida, conserva e 

organiza os seus libros.  

 

CCL 

CSC 

2 LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado 

a biblioteca de aula como fonte de 

información e lecer.  

CCL  

CAA 

1 

LCB4.1.3. Distingue  nome e 

adxectivo en palabras 

significativas.  

CCL 5 LCB4. 1.3. Distingue  nome e 

adxectivo en palabras 

significativas.  

CCL 5 LCB4. 1.3. Distingue  nome e 

adxectivo en palabras 

significativas.  

CCL 5 

LCB4.1.7. Utiliza os tempos 

verbais: presente. pasado e 

futuro en textos sinxelos. 

CCL 5 LCB4.6.1. Compara aspectos 

(gráficos. sintácticos. léxicos) 

das linguas que coñece.  

CCL  

CSC 

1 LCB4.2.2. Establece 

comparacións entre distintos 

elementos.  

CCL 1 

LCB4.1.5. Utiliza os artigos nos 

textos orais e escritos 

CCL 5 CB4.4.1. Forma e ordena 

correctamente oracións simples 

para compoñer textos sinxelos. 

CCL 5 CB4.4.1. Forma e ordena 

correctamente oracións simples 

para compoñer textos sinxelos. 

CCL 5 

LCB4.2.1. Relaciona sinónimos 

e antónimos básicos en parellas 

de palabras significativas.  

CCL 5 LCB4.1.4. Distingue xénero e 

número en palabras habituais 

CCL 5 LCB4.1.4. Distingue xénero e 

número en palabras habituais 

CCL 5 

LCB4.1.6. Forma grupos 

nominais respectando as normas 

de concordancia 

CCL 

CSC 

5 LCB4.1.6. Forma grupos 

nominais respectando as normas 

de concordancia 

CCL 

 

5 LCB4.1.6. Forma grupos nominais 

respectando as normas de 

concordancia  

CCL 5 
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TOTAL PORCENTAXE 

POR TRIMESTRE 

 100   100   100 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  

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 
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6.3 Perfil de área de lingua galega e literatura 

 

1º TRIMESTRE CC % 2º TRIMESTRE CC % 3º TRIMESTRE CC % 

LGB1.3.1. Participa nunha 

conversación entre iguais, 

comprende o que se lle di e 

responde.   

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE 

5 LGB1.3.1. Participa nunha 

conversación entre iguais, 

comprende o que se lle di e 

responde.   

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE 

5 LGB1.1.1. Comprende  información 

xeral de textos orais da radio, da 

televisión, etc.  

CCL 

CAA 
5 

LGB1.3.2. Sigue explicacións na 

clase e instrucións sobre a 

organización do traballo. 

CCL 

CAA 
3 LGB1.3.2. Sigue explicacións na 

clase e instrucións sobre a 

organización do traballo. 

CCL 

CAA 
3 LGB1.2.1. Comprende información de 

contidos audiovisuais con sonidos e 

imaxes redundantes.  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

3 

LGB1.3.4. Traballa en pequeno 

grupo. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

3 LGB1.3.4. Traballa en pequeno 

grupo. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

3 LGB1.3.1. Participa nunha 

conversación entre iguais, comprende 

o que se lle di e responde.   

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE 

5 

LG1.5.3. Emprega a lingua 

galega dentro da aula e valora o 

seu uso fora dela.  

CCL 

CSC 

CCEC 

5 LG1.5.3. Emprega a lingua galega 

dentro da aula e valora o seu uso 

fora dela. 

CCL 

CSC 

CCEC 

5 LGB1.3.2. Sigue explicacións na clase e 

instrucións sobre a organización do 

traballo. 

CCL 

CAA 
3 

LGB1.5.4.  Mira a quen fala 

nunha conversa.  

CCL 

CSC 

CCEC 

3 LGB1.5.4.  Mira a quen fala nunha 

conversa. 

CCL 

CSC 

CCEC 

3 LGB1.3.3. Elabora e produce textos 

orais diante da clase 

CCL 

CSIEE 

CAA 

5 

LGB1.6.1. Usa fórmulas de 

tratamento para saudar, 

despedirse, agradecer, etc. 

CCL 

CAA 
5 LGB1.5.5. Mantén o tema da 

conversa, escoita e amosa interese.  

CCL 

CSC 

CCEC 

3 LGB1.3.4. Traballa en pequeno grupo. CCL 

CSIEE 

CAA 

3 

LGB1.7.1. Mostra respecto polas 

ideas dos demais e traballa en 

grupo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

3 LGB1.5.6. Participa na 

conversación formulando e 

contestando preguntas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

5 LGB1.4.1. Atende as intervencións dos 

demais.  

CCL 

CSC 
3 
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LGB1.10.1. Identifica a lingua 

galega con sectores profesionais.  

CCL 

CCEC 

3 LGB1.6.1. Usa fórmulas de 

tratamento para saudar, despedirse, 

agradecer, etc. 

CCL 

CAA 
3 LGB1.4.2. Respecta as opinións dos 

demais en situacións cotiás.  

CCL 

CSC 
3 

LGB1.10.2. Recoñece as 

posibilidades da lingua galega 

para manter una conversa.  

CCL 

CCEC 

CSC 

5 LGB1.7.1. Mostra respecto polas 

ideas dos demais e traballa en 

grupo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

3 LGB1.5.1. Respecta a quenda de 

palabra.  

CCL 

CSC 

CAA 

5 

LGB2.1.1. Comprende textos 

sinxelos de índole cotiá 

CCL 

CD 

CSC 

3 LGB1.9.1. Identifica e rexeita 

linguaxe sexista.  

CCL 

CSC 
3 LG1.5.3. Emprega a lingua galega 

dentro da aula e valora o seu uso fora 

dela. 

CCL 

CSC 

CCEC 

5 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende 

de maneira xeral a información de 

ilustracións.  

CCL  

CAA 

CSC  

CSIEE 

CMCT 

3 LGB1.9.2. Usa unha linguaxe 

respectuosa coas diferenzas.  

CCL 

CSC 
3 LGB1.5.4. Mira a quen fala nunha 

conversa. 

CCL 

CSC 

CCEC 

3 

LGB2.3.1. Descodifica de forma 

adecuada durante a lectura de 

textos sinxelos. 

CCL 

CAA 

3 LGB2.1.2. Comprende 

información sinxela en textos 

orais de índole cotiá 

CCL 5 LGB1.6.1.Usa fórmulas de tratamento 

para saudar, despedirse, agradecer, etc. 

CCL 

CAA 
5 

LGB2.3.2. Lee textos en voz alta 

alcanzando unha velocidade 

adecuada.  

CCL 5  LGB2.1.3. Localiza información en 

textos breves e sinxelos.  

CCL 

CAA 

CSIEE 

3 LGB1.7.1. Mostra respecto polas ideas 

dos demais e contribúe ao traballo en 

grupo.  

CCL 

CAA 

CSIEE 

3 

LGB2.4.1. Emprega a biblioteca 

de aula e de centro respectando as 

normas.  

CCL  

CAA  

CSC 

3 LGB2.3.1. Descodifica de forma 

adecuada durante a lectura.  

CCL 

CAA 
5 LGB1.8.1. Se interesa por expresarse 

oralmente en lingua galega de forma 

adecuada.  

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

3 

LGB2.4.2. Valora a utilidade da 

biblioteca de aula e de centro e 

manipula os libros con coidado.  

CCL  

CAA  

CSC 

3 LGB2.3.2. Lee textos en voz alta 

alcanzando unha velocidade 

adecuada. 

CCL 5 LGB2.3.1. Descodifica de forma 

adecuada en la lectura de textos sinxelos.  

CCL 

CAA 
3 

 LGB2.5.1. Amosa interese pola 

conservación e coidado dos seus 

libros.  

CCL  

CAA  

CSC 

3 LGB2.6.1. Amosa interese pola 

lectura como fonte de aprendizaxe.  

CCL  

CAA  

CSC 

3 LGB2.3.2. Lee textos en voz alta 

alcanzando unha velocidade adecuada. 

CCL 5 
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LGB2.6.1. Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe. 

CCL  

CAA  

CSC 

CCEC 

5 LGB3.1.2. Elabora pequenos textos 

coherentes e de forma creativa.  

CCL  

CAA 

CSIEE 

5 LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura 

como fonte de aprendizaxe. 

CCL  

CAA  

CSC 

3 

LGB3.1.1.  Produce e reescribe 

textos sinxelos de índole cotiá: 

invitacións, avisos, etc.  

CCL 

CAA 

CSC 

3 LGB3.1.3. Usa o punto nos seus 

escritos.  

CCL 3 LGB2.7.1. Selecciona textos do seu 

interese con autonomía atendendo aos 

seus gustos e intereses. 

CCL 3 

LGB3.5.1. Ilustra os seus textos 

con contidos redundantes.  

CCL 

CSIEE 

CD 

3 LGB3.1.4. Se interesa por aplicar 

correctamente as normas 

ortográficas: A maiúscula 

CCL  

CSC  

CCEC 

3 LGB2.7.2. Expresa valoracións sobre as 

lecturas realizadas.  

CCL  

CAA  

CSC 

CSIEE 

3 

LGB3.6.1. Se interesa por 

presentar os textos correctamente: 

Caligrafía, limpeza, etc.  

CCL  

CD  

CAA 

3 LGB3.1.5. Compón pequenos 

textos propios dos medios de 

comunicación.  

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

5 LGB3.1.6. Compón textos relacionados 

coa escola.  

CCL  

CAA 

CSIEE 

3 

LGB3.6.2. Valora a lingua escrita 

como medio de comunicación.  

CCL 

CSC 

3 LGB3.6.1. Se interesa por presentar 

os textos correctamente: Caligrafía, 

limpeza, etc. 

CCL  

CD  

CAA 

3 LGB3.2.1. Utiliza de maneira guiada 

estratexias guiadas para a produción de 

textos.  

CCL 

CAA 
3 

LGB4.1.1. Sinala a denominación 

dos textos e recoñece en eles 

palabras e sílabas.  

CCL 

CAA 

3 LGB4.1.4. Sinala o xénero e o 

número das palabras.  

CCL 

CAA 
3 LGB3.3.1. Elabora textos sinxelos que 

combinen a linguaxe verbal e non verbal.  

CCL  

CSC  

CCEC 

CAA 

CSIEE 

5 

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas 

que conforman cada palabra 

CCL 

CAA 

5 LGB4.2.1. Coñece as normas 

ortográficas xerais máis básicas.  

CCL 

CSC 

CCEC 

3 LGB3.4.1. Usa de forma guiada 

programas informáticos para o 

procesamento de textos.  

CCL  

CD  

CAA  

CSIEE 

3 

LGB4.1.3. Identifica nomes 

propios.  

CCL 

CAA 

3  LGB4.4.1. Compara aspectos 

básicos entre as linguas que coñece.  

CCL 

CAA 
3 LGB3.6.1. Interésase pola correcta 

presentación dos textos seguindo as 

normas básicas.  

CCL  

CD  

CAA 

3 
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LGB4.3.1. Recoñece a relación 

entre son e grafía.  

CCL 

CAA 

5 LGB5.2.1. Lee de maneira guiada 

textos sinxelos en silencio.  

CCL  

CCEC 

CD 

3 LGB5.1.1. Recrea e escribe diversos 

textos literarios: poemas, contos, etc. 

CCL 

CCEC 

CAA 

3 

LGB4.3.2. Separa as palabras que 

conforman un enunciado.  

CCL 

CAA 

3 LGB5.2.2. Lee, de maneira guiada e 

en alto textos sinxelos.  

CCL  

CCEC 

CD 

3 LGB5.3.1.  Recrea e compón relatos para 

transmitir sentimentos e emocións.  

CCL 

CCEC 

CSC 

3 

LGB5.1.2. Valora e respecta 

textos de literatura galega como 

fonte de coñecemento persoal.  

CCL  

CCEC 

3 LGB5.4.1. Valora a literatura en 

calquera lingua como fonte de ocio 

e aprendizaxe.  

CCL 

CSC 

CCEC 

3 LGB5.5.1. Mostra curiosidade por 

coñecer outras costumes e formas de 

relación social, respectando e valorando 

a diversidade cultural. 

CCL  

CCEC 
3 

TOTAL PORCENTAXE POR 

TRIMESTRE 

 100   100   100 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  

 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. 



CEIP ALBORADA CURSO 2020 / 2021 

  
 

23 

 

 LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 
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6.4 Perfil de área de ciencias sociais 

 

1ºTRIMESTRE CC % 2º TRIMESTRE CC % 3º TRIMESTRE CC % 

CSB2.1.1. Elabora e recolle 

información sobre o seu 

entorno natural. 

CMCCT 

CD CAA 
10 CSB3.1.1. Identifica relacións 

de parentesco e roles na familia. 

Contribúe a un reparto 

equitativo das tarefas.  

CMCCT 

CSC 

CAA 

10 CSB1.4.1. Identifica a 

terminoloxía propia da área. 

 

CCL 

CMCCT 

CSC 

10 

CSB2.1.2 Describe os 

elementos básicos do seu 

entorno máis próximo.  

CMCCT 

CCL 
15 CSB4.1.1 Localiza e explica 

nunha liña do tempo as súas 

experiencias empregando 

distintas medidas de tempo. 

CSC  

CAA 

CCL 

15 CSB1.1.2. É autónomo na 

realización de tarefas, coidando a 

limpeza, e asume 

responsabilidades.  

CSIEE 

CAA 

CSC 

15 

CSB2.8.1. Diferenza entre 

paisaxe natural e artificial e 

identifica as accións do home 

no seu entorno.  

CMCCT 

CAA 
10 CSB4.2.1.Explica oralmente 

unha árbores xenealóxica 

sinxela da súa familia.  

 

CSC 

CAA 

CCL 

10 CSB2.2.1. Describe as 

características principais da auga 

e do aire.  

CMCCT 

CCL 

CAA 

10 

CSB2.9.1.Identifica medidas 

para a conservación da 

natureza. 

CSC 

CMCCT 
10 CSB3.6.1. Clasifica os medios 

de transporte segundo os seus 

usos e funcións.  

CMCCT 

CAA 
10 CSB2.3.1 Explica a importancia 

que a auga e o aire teñen para a 

vida.  

 

CMCCT 

CSC  

CCL 

10 

CSB3.5.1.Explica a diferenza 

entre cidade, vila e aldea 

situando a súa casa nunha 

delas.  

 

 

 

CCL  

CMCCT 
15 CSB3.7.1. Coñece as sinales de 

tráfico máis básicas.  

CSC 

CAA 
5 CSB1.1.1. Recolle información 

empregando as TIC, extrae 

conclusións e as comunica.  

CAA  

CCL  

CD  

CMCCT 

10 

CSB3.4.1. Identifica as partes 

da casa. As representa nun 

CMCCT 

CAA 
15 CSB1.2.1. Participa en 

actividades individuais e de 

CSC 

CAA 
10 CSB2.7.1 Relaciona o ceo cos 

cambios de día e noite e co paso 

CMCCT 

CAA 
10 
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plano e coñece o seu uso.  grupo. do tempo.  

CSB3.4.2.Identifica tipos de 

vivendas e describe as 

diferenzas.  

 

 

CCL 

CCEC 
10 CSB1.3.1. Elabora mapas 

mentais sinxelos e se inicia nas 

técnicas de estudio.  

CAA 5 CSB2.4.1. Nomea os fenómenos 

meteorolóxicos máis comúns do 

seu entorno e coñece a 

simboloxía.  

CMCCT 

CD 

CCL 

15 

CSB3.2.1. Identifica aos 

membros da comunidade 

escolar, coñece as súas 

funcións e os respecta.  

CMCCT 

CSC 

CCL 

15 CSB3.3.1. Respecta as normas 

de convivencia.  

 

CSC 15 CSB2.5.1 Realiza observacións e 

recolle e rexistra datos sobre o 

tempo atmosférico.  

CMCCT 

CAA 
10 

   CSB4.3.1. Coñece os días da 

semana, os meses do ano e as 

estacións.  

CMCCT 

CCL 
15 CSB2.6.1.Nomea os elementos do 

ceo e coñece a importancia do sol 

para a vida.  

CMCCT 

CCL 
10 

   CSB3.8.1.Cita e valora as festas 

do entorno escolar ao longo do 

ano.  

CCEC 

CSC 

CCL 

5    

TOTAL PORCENTAXE POR 

TRIMESTRE 
 100   100   100 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  

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. 
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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. 
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6.5 Perfil de área de ciencias da natureza 

1º TRIMESTRE CC % 2º TRIMESTRE CC % 3º TRIMESTRE CC % 

CNB2.1.1. Identifica as 

similitudes e diferenzas entre as 

persoas e valora a diversidade.  

CMCCT 

CSC 
20 CNB3.1.1. Explica as principais 

características dos animais e das 

plantas.  

CMCCT 

CCL 
15 CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios 

do seu entorno e evita os estereotipos 

sexistas.  

CMCCT 

CSC 

CCL 

20 

CNB2.1.2. Recoñece as partes 

do corpo.  

 

CMCCT 

CSC 
15 CNB1.1.1. Busca información de 

forma guiada e comunica os 

resultados. 

CAA  

CCL  

CMCCT 

CSIEE 

CCEC 

CD 

10 CNB4.2.1. Identifica a cor, dureza, 

olor, sabor e textura en materiais do 

entorno. 

CMCCT 20 

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para 

traballar individualmente e en 

equipo e respecta as normas de 

convivencia.  

CAA  

CMCCT  

CSC 

CSIEE 

15 CNB3.1.2. Identifica e describe 

os animais e as plantas do 

entorno 

CMCCT 

CCL 
20 CNB5.1.2. Identifica e manexa 

aparatos de uso cotián.  

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

20 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte 

emocións propias e alleas. 

CMCCT 

CSC 

CCL 

10 CNB3.1.3. Coida e respecta aos 

seres vivos do entorno.  

CMCCT 

 
15 CNB5.2.1. Identifica e nomea 

correctamente as partes dun 

ordenador. 

CMCCT 

CD  

CCL 

15 

CNB2.2.1. Relaciona vida 

saudable con alimentación 

adecuada.  

CMCCT 

CSC 
10 CNB3.2.1. Recolle con varios  

medios información e a 

comunica.  

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CD 

15 CNB5.2.2. Usa de forma guiada o 

ordenador.  

 

CMCCT 

CD 
5 

CNB2.2.2. Relaciona o deporte, a 

hixiene e o tempo de lecer cunha 

vida saudable.  

CMCCT 

CSC 
15 CNB4.1.1. Reduce, reemprega e 

recicla na escola.  

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 

15 CNB1.1.2. Manifesta autonomía na 

planificación, na execución e na 

toma de decisións.  

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

25 

CNB2.3.1. Analiza a súa 

alimentación e elabora un menú 

CMCCT 

CSIEE 
15 CNB4.1.2. Identifica e adopta 

medidas para o uso responsable 

CMCCT 

CSC 
10    
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de merendas saudables.  da auga.  

TOTAL PORCENTAXE PARA 

CADA TRIMESTRE 

 100   100   100 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  

 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.  
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6.6 Perfil de área de valores sociais e cívicos 

1º TRIMESTRE CC % 2º TRIMESTRE CC % 3º TRIMESTRE CC % 

VSCB3.3.1. Coñece e enumera as 

normas de convivencia da aula.  
CSC 10 VSCB3.3.2. Pon en práctica 

procesos e razoamentos sinxelos 

para valorar se determinadas 

condutas son acordes ás normas 

de convivencia escolares. 

CSC 

SIEE 

5 VSCB1. 3.3. Interpreta o entorno e 

desenvólvese nel con autonomía.  
CSC  

CSIEE 

10 

VSCB2.2.1. Expresa, ideas 

experiencias, pensamentos e 

emocións 

CCL  

CSC  

CSIEE 

5 VSCB2.1.3. Emprega a 

comunicación verbal para 

comunicar afectos e emocións  

CCL  

CSIEE 

CSC 

5 VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente 

unha visión positiva das súas 

características. 

CSC 

CCL 

5 

VSCB2.1.2. Responde preguntas 

relacionadas con situacións 

vividas e con imaxes observadas.  

CCL 

CSC 

CSIEE 

5 VSCB2.3.3. Identifica a 

comunica as emocións dos e das 

personaxes en fotografías, 

pinturas ou películas. 

CCL  

CSC  

CSIEE 

5 VSCB2.2.2. Escoita, entende e da 

sentido as ideas que expoñen outras 

persoas durante o traballo en equipo  

CCL  

CSC  

CSIEE 

5 

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas 

seguindo as pautas acordadas.  
CSIEE 5 VSCB3.1.2. Pide axuda, cando a 

precisa, e presta axuda aos 

compañeiros e compañeiras.  

CSC  

CNIEE 

10 VSCB3.2.1.Soluciona os problemas 

persoais da vida escolar coa 

independencia adecuada a súa idade 

CAA 

CSIEE 

CSC 

10 

VSCB2.2.3. Conversa sobre un 

tema proposto e respecta a 

quenda de palabra.  

CCL 

CSC 

5 VSCB2.2.3. Conversa sobre un 

tema proposto e respecta a 

quenda de palabra.  

CCL  

CSC 

5 VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema 

proposto e respecta a quenda de 

palabra.  

CCL  

CSC 

5 

VSCB2.1.1. Imita e reproduce 

expresións, sentimentos e estados 

de ánimo coordinando a 

expresión verbal coa facial e 

corporal.  

 

CCL  

CSC 

CSIEE 

5 VSCB1.2.2.Describe oralmente 

os signos fisicos que acompañen 

as diferentes emocións 

CSC 

CCL 

5 VSCB2.3.1. Describe oralmente as 

características de diferentes persoas.  

 

CSC 

CCL 

5 

VSCB1.2.1. Identifica e 

comunica as súas emocións.  
CSC  5 VSCB2.3.2. Recoñece e explica 

emocións e estados de ánimo das 
CCL  5 VSCB2.4.2. Identifica necesidades 

dos seus compañeiros/as resalta as 
CCL 5 
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CSIEE demais persoas.  CSC súas calidades e emite cumprimentos.  CSC 

VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes 

estados de ánimo. 
CCL  

CCEC 

5 VSCB2.3.4. Dramatiza feitos 

observados, reflectindo os 

sentimentos e estados de animo 

5dos e das protagonistas. 

CSC 

CCEC 

5 VSCB2.3.4. Dramatiza feitos 

observados, reflectindo os sentimentos 

e estados de animo dos e das 

protagonistas. 

CSC 

CCEC 

5 

VSCB1.1.1. Expresa a percepción 

da súa propia identidade.  
CSC 5 VSCB1.1.2.Expresa oralmente a 

súa descrición. 
CSC  

CCL 

5 VSCB2.4.1. Representa e dramatiza 

diferentes formas de vida. 
CSC  

CCEC 

5 

VSCB3.4.1. Realiza diferentes 

tipos de actividades 

independentemente do seu sexo.  

CSC 5 VSCB3.4.2. Colabora con 

persoas do outro sexo en 

diferentes situacións escolares.  

CSC 5 VSCB1.3.2.Emprega algunhas 

estratexias que lle axudan a sentirse 

mellor.  

CSC 

CSIEE 

5 

VSCB1.3.1.Participa na práctica 

de técnicas de relaxación.  
CSC 

CSIEE 

5 VSCB1.3.2.Emprega algunhas 

estratexias que lle axudan a 

sentirse mellor.  

CSC  

CSIEE 

5 VSCB3.5.1. Colabora en campañas 

escolares sobre a importancia do 

respecto das normas viarias.  

CSC 

CSIEE 

5 

VSCB3.5.3. Explica oralmente a 

importancia de respectar os sinais 

de tráfico.  

CSC 

CCL 

5 VSCB3.5.2. Recoñece e 

interpreta o significado dos sinais 

de tráfico de uso frecuente.  

CSC  

CAA 

5 VSCB3.1.3. Mantén boas relacións 

cos compañeiros/as. 
CSC 15 

VSCB3.1.3. Mantén boas 

relacións cos compañeiros/as.  
CSC 15 VSCB3.1.3. Mantén boas 

relacións cos compañeiros/as. 
CSC 15 VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes de 

colaboración en situacións informais 

de interacción social.  

CSC  

CSIEE 

5 

VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes 

de colaboración en situacións 

informais de interacción social.  

 

 

 

 

CSC  

CSIEE 

5 VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes 

de colaboración en situacións 

informais de interacción social.  

CSC 

CSIEE 

5 VSCB3.1.4. Pon de manifesto unha 

actitude aberta cara aos demais 

compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción 

social na aula.  

CSC 

CSIEE 

10 

VSCB3.1.4. Pon de manifesto 

unha actitude aberta cara aos 

demais compartindo puntos de 

vista e sentimentos durante a 

CSC 

CSIEE 

10 VSCB3.1.4. Pon de manifesto 

unha actitude aberta cara aos 

demais compartindo puntos de 

vista e sentimentos durante a 

CSC 

CSIEE 

10 VSCB1.4.2. Analiza e manifesta 

verbalmente que e como aprendeu.  
CSC  

CAA 

CSIEE 

5 
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interacción social na aula.  interacción social na aula.  

VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do 

material.  
CSC 5 VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do 

material.  
CSC 5    

TOTAL PORCENTAXE 

PARA CADA TRIMESTRE 
 100   100   100 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  

VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros/as.  
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6.7 Perfil de área de educación artística (Plástica) 

1º Trimestre CC % 2º Trimestre CC % 3º Trimestre CC % 
EPB1.1.1. Valora e respecta os 

distintos tipos de expresión 

plástica.  

 

CCEC 

CSC 

10 EP1.2.1 Valora a importancia 

da orde e do coidado do 

material para alcanzar o 

resultado esperado.  

CCEC 

CSC 

15 EP1.2.1 Valora a importancia da 

orde e do coidado do material para 

alcanzar o resultado esperado. 

CCEC 

CSC 

15 

EP1.2.1 Valora a importancia da 

orde e do coidado do material 

para alcanzar o resultado 

esperado. 

CCEC 

CSC 

15 EP1.3.2. Identifica, nomea e 

debuxa formas básicas.  
CCEC 

CCL 

CMCCT 

10 EP1.3.1. Describe calidades e 

características de materiais, obxectos e 

instrumentos presentes no contexto 

natural e artificial.  

CCEC 

CAA 

15 

EP1.3.6. Recoñece e nomea as 

principais características da figura 

humana.  

CCL 

CMCCT 

5 EP1.3.5. Nomea e recoñece as 

figuras xeométricas básicas. 
CCEC 

CCL 

CMCCT 

10 EPB2.1.1. Manexa e emprega 

diferentes texturas naturais e 

artificiais.  

CCEC 

 

10 

EP1.3.3. Identifica tamaños. 

 
CCEC 

CMCCT 

5 EP1.3.7. Identifica figuras 

xeométricas.  
CCEC 

CMCCT 

10 EP1.3.8. Identifica diferentes tipos de 

liñas.  

 

CCEC 

CMCCT 

10 

EP1.3.4. Identifica e usa colores 

apropiados.  

 

CCEC 

 

10 EPB2.2.1. Produce e identifica 

obras empregando as formas 

xeométricas básicas.  

CCEC 

CAA 

15 EPB1.5.1. Observa diferentes formas 

de presentar o espazo.  
CCEC 

CAA 

CMCCT 

10 

EPB1.4.1. Describe o que sente 

sobre as súas propias producións 

e as dos demais.  

 

 

 

CCL 

CSIEE 

CCEC 

15 EPB2.2.2. Elabora collagues, 

portadas, murais, etc. 

Empregando as técnicas básicas.  

CCEC 

CSIEE 

 

10 EPB1.5.2. Explora as distancias, os 

recorridos e as situacións de obxectos 

e persoas en relación ao espazo.  

CCEC 

CAA 

CMCCT 

10 

EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de 

materiais e experimenta con eles 
CCEC 10 EPB2.2.4. Elabora e representa 

imaxes despois dunha 
CCEC 15 EPB2.1.2. Emprega diferentes tipos de 

liñas para completar os seus debuxos.  
CCEC 10 
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para crear obras plásticas.  

 
CAA representación audiovisual.  CAA CSIEE 

CMCCT 

EPB2.2.2. Elabora collagues, 

portadas, murais, etc. 

Empregando as técnicas básicas.  

CCEC 

CSIEE 

 

10 EPB2.3.1. Respecta as normas 

e coida os materias, os 

utensilios e os espazos.  

CCEC 

CSC 

 

15 EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo 

nas súas producións. 

 

CCEC 

 

5 

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa 

axuda dunha cuadrícula 

respectando os tamaños.  

 

CCEC 

 

 

5    EPB2.2.2. Elabora collagues, 

portadas, murais, etc. Empregando as 

técnicas básicas.  

CCEC 

CSIEE 

 

10 

EPB2.3.1. Respecta as normas e 

coida os materias, os utensilios e 

os espazos. 

CCEC 

CSC 

 

15  

 
  EPB2.3.1. Respecta as normas e 

coida os materias, os utensilios e os 

espazos. 

CCEC 

CSC 

 

15 

TOTAL PORCENTAXE PARA 

CADA TRIMESTRE 
 100   100   100 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  

 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 
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7. Mínimos esixibles 

Neste apartado se recollen os mínimos esixibles por materias.  

Mínimos esixibles por materias 

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 
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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 

 



CEIP ALBORADA CURSO 2020 / 2021 

  
 

36 

 

8. Principios metodolóxicos 

A hora de actuar os mestres e mestras do CEIP Alborada deben seguir unha serie de 

liñas e estratexias especificadas no Proxecto Educativo de centro que son:  

 Partir do nivel de desenvolvemento  do  alumnado. 

 Potenciar a  aprendizaxe autónoma, promover a capacidade de aprender a 

aprender. 

 Favorecer a construción de aprendizaxes significativas  e funcionais. 

 Fomentar  o  interese  e  a cooperación. 

 Acordar que  o  alumno/a  aprenda facendo e  participando da  aprendizaxe. 

 Individualizar , atendendo ás características persoais do alumnado e detección 

precoz de necesidades.  

 Avaliar  continua e  formativamente  para adecuar o proceso de ensino- 

aprendizaxe. 

 Fomentar a lectura entre o alumnado.  

 

Por todo iso, a metodoloxía para seguir nesta programación será activa, é dicir, 

promoverá a interacción do alumno, que será o verdadeiro protagonista da súa 

aprendizaxe; será aberta, polo que se terá en conta a contorna, e será flexible, é dicir, 

estará suxeita aos reaxustes necesarios en función dos resultados e as necesidades.  

 

Neste marco, o papel do mestre/para será o de promover a participación das alumnas e 

os alumnos creando un clima de confianza na aula, fomentar o traballo cooperativo, 

propiciar as capacidades que contribúen a aprender a aprender. En definitiva, ser o 

mediador entre as aprendizaxes e os alumnos e alumnas.  

 

 

 

 

 

8.1 Posibles escenarios de traballo no curso 2020-2021 
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En caso de proceder a educación a distancia ou semipresencial tomaranse diferentes 

medidas:  

- Aula virtual: esta é facilitada pola xunta e atopase na páxina web do centro. 

Subiranse diferentes tarefas e vídeos explicativos dos contidos que se queiran 

traballar.  

- Plataforma Cisco Webex: realizaranse vídeo chamadas co alumnado para manter  

o contacto e a comunicación con eles e as súas familias.  

- A plataforma Snappet, favorece a cada alumno/a un usuario e contrasinal de 

feito que se poda acceder desde calquera dispositivo, polo que tamén 

utilizaremos esta plataforma para traballar e afondar nos contidos.  

- Abalar móbil: continuaremos co uso desta aplicación para manter o contacto 

coas familias do alumnado.   

 

9. Organización dos tempos, espazos, materiais e recursos didácticos 

9.1 Organización dos tempos 

Tal e como se comentou anteriormente a xornada escolar comeza as 9:00 horas da mañá 

e finaliza as 14:00 horas. Esta distribúese en cinco clases de cincuenta minutos cada 

unha, un recreo de media hora e vinte minutos de tempo de lectura. Debido a situación 

extraordinaria de crise sanitaria pola Covid-19 fixéronse unha serie de adaptacións no 

centro nas entradas e saídas do alumnado, sendo estas graduais por cursos dende as 8:45 

ata as 9:00 e de 13:45 a 14:00. Polo mesmo motivo, creáronse dúas quendas de recreo, 

sendo as de infantil e 1º e 2º de primaria de 11:30 a 11:50 e de 12:00 a 12:20 de 3º a 6º 

de primaria. Do mesmo xeito, o patio de recreo está dividido en diferentes zonas co 

obxectivo de que cada curso estea nun espazo diferenciado.   

A hora de facer as sesións efectivas e rendibles para o alumnado teranse en conta as 

seguintes consideracións:  

 Colocar as áreas instrumentais (Lingua castelá, lingua galega e matemáticas) ás 

primeiras horas da maña, tempo no que os nenos atópanse máis receptivos para 

o traballo.  
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 Programar dentro dunha mesma sesión tarefas curtas e variadas que non fatiguen 

aos nenos e nenas.  

 Ser flexible cos horarios establecidos para cada materia e adaptarse ao ritmo dos 

nenos.  

 Deixar pequenos ratos entre sesión e sesión para tarefas lúdicas que permitan aos 

alumnos/as despexar a mente.  

 

9.2 Organización dos espazos de aula 

As aulas organizaranse tendo en conta as necesidades do alumnado en todo momento, 

tendo en conta ademais as directrices establecidas no Protocolo de prevención da 

transmisión da Covid-19 elaborado pola Xunta de Galicia para este curso.  

Para adaptarse aos distintos ritmos de traballo, organizaranse na aula pequenos rincóns 

dedicados as áreas instrumentais (linguas e matemáticas), é un espazo destinado ás TIC 

se fora posible no que os alumnos que rematen de realizar a tarefa poidan realizar 

tarefas máis lúdicas de ampliación e ou reforzo. 

 

9.3 Materiais e recursos didácticos 

Os recursos materiais e didácticos a empregar son os que se especifican na  táboa 

“Recursos materiais e didácticos” onde aparecen agrupados segundo a súa natureza. 

Táboa 2: Recursos materiais e didácticos  

Recursos ambientais Recursos persoais Recursos materiais 
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Dependencias do centro  

Patio do recreo  

Contorna do centro 

 Ximnasio  

Biblioteca do centro  

 

 

Titora de aula  

Mestres especialistas  

Mestres de PT e AL  

Mestres de apoio 

Equipo directivo 

Familias 

 

 

Material proporcionado polas 

familias ao inicio de curso  

Fichas variadas  

Libros de texto (matemáticas 

e linguas)  

Proxector 

Ordenador e PDI  

Encerado branco  

Encerado de Xiz  

Taboleiro  

Láminas  

Materiais manipulativos 

Gráficas  

Libros de lectura  

Plataforma ABALAR 

Tabletas de Snappet 

 

 

Seguindo o establecido no protocolo de prevención da Covid-19, cada neno terá o seu 

material individual e este quedará na aula nunha caixa cerrada. No caso dos materiais 

susceptibles de ser empregados de xeito común, procederase a hixienización e 

desinfección de mans antes e despois do seu uso por parte de cada alumno/a.  

10. Atención a diversidade 

10.1 Consideracións xerais: Medidas ordinarias para a atención a diversidade 

Unha característica fundamental dunha aula de Ed. Primaria é a diversidade. De acordo 

con SILVA (2003) “a diversidade debe ser asumida dunha forma positiva esixindo unha 

educación de valores e unha actuación nos recursos e na política educativa, que debe ser 

responsabilidade do centro e das medidas concretas a adoptar na aula”. 

 Deste xeito, aínda que existen unhas necesidades educativas compartidas por todos os 

alumnos, debemos ter en conta que nenos dunha mesma idade, no mesmo contexto 

sociocultural ou escolar, presentan diversidade de intereses, capacidades, ritmos e 
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motivacións que determinan en gran medida a súa aprendizaxe, estando a acción 

docente destinada a dar resposta a todas elas.  

Cando falamos de atención á diversidade, debemos ter en conta o establecido no artigo 

3 do Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que regula a atención á diversidade, 

onde se define esta como o conxunto de respostas arbitradas polo sistema educativo 

para adaptarse ao alumnado con necesidades no terreo educativo. 

Tal e como se recolle no citado decreto de atención a diversidade, para atender a 

variedade de intereses, motivacións e necesidades do alumnos pódense adoptar 

MEDIDAS ORDINARIAS de atención a diversidade.  

Tal e como se recolle no artigo 8 do Decreto 229/2011considéranse medidas ordinarias 

de atención á diversidade todas aquelas que faciliten a adecuación do currículo 

prescritivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás características do 

alumnado. Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas en 

competencia curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e 

ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e 

competencias establecidas nas diferentes ensinanzas:  

Estas medidas ordinarias son:  

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, 

espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado.  

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría 

entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión.  

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.  

e) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á 

mellora da convivencia.  

f) Desdobramentos de grupos.  
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g) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.  

h) Programas de enriquecemento curricular.  

i) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas.  

j) Programas de recuperación.  

k) Programas específicos personalizados.  

l) Programas de habilidades socias. 

A hora de atender as necesidades do alumnado é fundamental deseñar e poñer en 

práctica accións preventivas que e de detección temperá, garantindo un tratamento 

educativo personalizado e adaptado á realidade de cada alumno/a.  

Para finalizar con dito apartado é importante ter en conta que para garantir a igualdade 

entre os grupos, a hora de adscribir aos nenos e nenas a un grupo terase en conta o 

programa para a detección temperá xunto coa avaliación psicopedagóxica do 

departamento de orientación e, de ser o caso, a do E.O.E., xa que, o criterio de orde 

alfabética e equilibrio de sexos non recolle as peculiaridades que poidan ter alumnos/as 

con necesidade específica de apoio educativo.  

 

10.2 Alumnado con NEAE: Medidas extraordinarias de atención á diversidade 

A maiores, do anterior,  á hora de atender a diversidade debemos ter especial 

consideración co alumnado recollido dentro do grupo de alumnos con necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) que tal e como se recolle no Decreto 229/2011 

do 7 de decembro polo que se regula a atención a diversidade na comunidade autónoma 

de Galicia, debe considerarse alumno/a con NEAE aquel que “require dunha atención 

educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas especiais (nee), 

dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), altas capacidades, por incorporarse tardiamente ao sistema 

educativo ou por condiciones persoais ou de historia escolar”. 

A hora de atender a este alumnado tal e como se recolle no xa mencionado Decreto 

229/2011 do 7 de decembro hai sempre que comezar coas medidas ordinarias, xa 
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citadas no subapartado anterior. Moitas veces, estas non son suficientes, polo que é 

necesario recorrer as MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 

Tal e como se recolle no Decreto 229/2011, no seu artigo 9, considéranse medidas 

extraordinarias de atención á diversidade todas aquelas dirixidas a dar resposta ás 

necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio educativo que 

poden requirir modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios 

esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao 

currículo ou na modalidade de escolarización. Aplicaranse unha vez esgotadas as de 

carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 

Cómpre salientar que para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a 

autorización da dirección do centro educativo, do Servizo de Inspección Educativa, da 

xefatura territorial ou da dirección xeral que proceda, e, se é o caso, informe 

xustificativo do correspondente Servizo de Orientación. 

Estas medidas extraordinarias para a atención a diversidade son:  

a) Adaptacións curriculares.  

b) Agrupamentos flexibles.  

c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e 

Linguaxe.  

d) Flexibilización da duración do período de escolarización.  

e) Programas de diversificación curricular.  

f) Programas de cualificación profesional inicial.  

g) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 

dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo.  

h) Grupos de adquisición das linguas.  

i) Grupos de adaptación da competencia curricular.  
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11. Avaliación 

Tal e como afirma LAGARDERA (1990)a avaliación é un mecanismo a través do cal 

obtemos información sobre o alumnado que unha vez valorada serve para tomar 

decisións.  

O referente lexislativo para a avaliación do alumnado é a Orde do 9 de Xuño do 2016 

pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa a Ed. 

Primaria na comunidade autónoma de Galicia.Tal e como recolle esta a avaliación 

será global e continua e terá en conta tanto os progresos do alumnado como a actividade 

docente. 

 

11.1 Avaliación do alumnado 

A continuación, exponse de forma detallada como levará a cabo a avaliación do 

alumnado, para o que seguiremos as tres preguntas establecidas por ZABALA (1995): 

QUE AVALIAR?: avaliaranse a adquisición dos obxectivos de etapa e o 

desenvolvemento das competencias crave no grao correspondente a través dos contidos 

secuenciados nas distintas unidades. Tomaranse como referentes os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables.  

 

CANDO AVALIAR?: Ao comezo do curso, tal e como se esixe na Orde 9 xuño de 

2016 levará a cabo unha avaliación inicial para establecer cal é o punto de partida. 

Ademais, durante o desenvolvemento de cada unidade farase unha avaliación continua 

ou formativa para observar os progresos diarios dos alumnos/ as. Ao finalizar cada 

unidade levará a cabo unha avaliación final ou sumativa para comprobar o grao de 

adquisición dos contidos. Unha vez cada trimestre realizarase unha avaliación global do 

alumnado tendo en conta o progreso xeral en cada unidade cuxos resultados se 

reflectirán no boletín de notas que se entregará aos alumnos e ás familias. A final de 

curso realizarase tamén unha valoración global de carácter final. 

 É importante destacar que segundo o establecido na Lei 4/2011 do 30 de xuño de 

convivencia e participación é un dereito das familias estar informadas de forma 

constante dos progresos dos seus fillos. Para iso, ademais de entregarlles 

trimestralmente o boletín de cualificacións, teremos reservado un horario semanal para 
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titorías segundo o establecido na Orde 23 de xuño de 2011 pola que se regula o 

horario laboral do persoal funcionario docente.A maiores tamén se manterá un 

contacto periódico a través do uso da plataforma abalar móbil.  

COMO AVALIAR?: Segundo o establecido por FOSTER, C. (2001)para avaliar ao 

alumnado necesitaremos técnicas e instrumentos que nos permitan analizar tres 

aspectos:  

 Saber (aspectos cognitivos)  

 Saber facer (aspectos técnicos)  

 Saber porque se fai (aspectos metacognitivos) 

Para isto, empregaranse diferentes técnicas e instrumentos os cales especificaranse no 

apartado dedicado a dito tema.  

 

11.2 instrumentos e técnicas para a avaliación do alumnado 

Para o rexistro da avaliación utilizaremos algúns dos seguintes instrumentos e técnicas: 

 Avaliación inicial como punto de partida para valorar os progresos 

 Observación directa e  diaria dos traballos, comportamentos e  actitudes dos 

alumnos/as. 

 Listas de control 

 Probas de lectura. 

 Probas de cálculo 

 Corrección dos traballos dos alumnos/as. 

 Rúbricas  

 Cuestionarios e probas escritas* 

*Por tratarse do primeiro nivel da Educación Primaria, as probas escritas iranse 

introducindo de maneira paulatina e na maioría dos casos non se lles presentarán ao 

alumnado como probas senón como actividades ordinarias no día a día da clase, aínda 

que sexan avaliables para o profesorado. 
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11.3 Criterios de cualificación 

A hora de poñer as notas aos alumnos valorarase a  actitude, interese, esforzo, traballo 

persoal, participación individual en grupo   e consecución das competencias clave e dos 

mínimos esixibles. 

Os resultados da avaliación expresaranse en termos nominais e numéricos tal e como 

indica a lexislación vixente (Insuficiente (1-4); suficiente (5); bien (6); notable (7-8); 

sobresaliente (9,10)).  

No caso de decimais a nota será a máis próxima a unidade. Por exemplo, a nota 

correspondente aos decimais 6,1-6,2-6,3-6,4 será 6. Mentres que a nota correspondente 

aos decimais 6,5-6,6-6,7-6,8-6,9  será 7.  

A continuación explícanse as porcentaxes que conformarán a nota numérica trimestral 

en cada unha das áreas: 

Criterios de cualificación  

 

50% 

 

Grao de adquisición das competencias clave e consecución dos obxectivos mínimos. 

 

 

30% 

 

Traballo realizado na clase 

 

 

20% 

 

Actitude do alumno cara as tarefas. 

 

Por tratarse dunha avaliación continua a nota finalcorresponderase coa nota da terceira 

avaliación.  

 

11.4 Criterios de promoción 

Ao remate de cada un dos niveis e como resultado do proceso de avaliación, o equipo 

docente en cada grupo, na sesión final de avaliación, decidirá sobre a promoción do 

alumnado. A decisión será adoptada de forma colexiada, primando o criterio da persoa 

titora.  
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O alumnado promocionará ao nivel seguinte sempre que alcanzase o desenvolvemento 

adecuado das competencias básicas e dos estándares mínimos de cada área, así como un 

axeitado grao de madurez consonte a súa idade. Accederase igualmente ao nivel 

seguinte cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo para seguir 

satisfactoriamente o novo nivel. 

O alumnado permanecerá un ano máis no mesmo nivel nos casos seguintes: 

 Non teña superadas dúas materias instrumentais de diferentes áreas 

simultaneamente, isto é: Lingua Galega e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Matemáticas. 

 Non teña superadas dúas materias instrumentais da área lingüística (Lingua 

Castelá e Lingua Galega) + outra materia (Ciencias da Natureza, Ciencias 

sociais, Inglés, etc) 

A xunta avaliadora poderá decidir a promoción excepcional dun alumno-a atendendo a 

aspectos relacionados coa madurez e/ou integración no grupo e por considerar que o 

alumno pode proseguir cursando o curso posterior con certas expectativas de éxito, con 

expectativas favorables de recuperación e valorando que esta medida de promoción 

excepcional beneficiará a evolución académica do alumno-a. 

A medida de repetición de curso só poderá ser adoptada unha soa vez ao longo de toda a 

etapa educativa e irá acompañada dun plan específico de reforzo e recuperación 

organizado polos centros arredor das competencias básicas e a aquelas áreas que 

faciliten a superación das dificultades de aprendizaxe.  

Cando algunha das áreas non aprobadas se superen en cursos posteriores, 

consideraranse recuperadas a todos os efectos. 

 

11.5 Avaliación da práctica docente 

A hora de avaliar, é importante tamén analizar as accións realizadas como docentes co 

fin de establecer propostas de mellora cara futuras actuacións. Os instrumentos que 

empregaremos para levar a cabo dita parte da avaliación serán:  

 Cuestionario aos alumnos/as 

 Rúbrica de autoavaliación  
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11.6 Avaliación da programación 

Avaliarase se na programación de aula de cada curso acádanse os obxectivos 

programados na programación didáctica.Se foron os suficientes e axeitados  ás 

características do alumnado e se conseguiron das resposta á diversidade da aula.  

Avaliarase tamén se o tratamento dos contidos foi integrador e equilibrado, e se non se 

traballaron  uns en detrimento dos outros. 

Neste punto é importante destacar que a avaliación da programación debe ser periódica 

e darse durante todo o curso para facer todas as adaptacións que sexan pertinentes e 

poder dar resposta as necesidades do conxunto de alumnado de aula.  

 

12. Actividades Complementarias 

A raíz da presente situación extraordinaria e crise sanitaria pola Covid-19, non se 

levarán a cabo actividades complementarias  fora do centro. As posibles actividades que 

se levarán a cabo serán no terceiro trimestre, sempre ao aire libre e respectando as 

medidas establecidas no protocolo Covid. 

Seguiranse facendo as actividades complementarias habituais en relación as diferentes 

conmemoracións organizadas polos diferentes equipos (como o magosto, samaín, 

entroido.. etc) con variacións na organización adaptándonos a presente situación.  

 

13. Contribucións aos plans e proxectos do centro 

 

13.1 Proxectos para o curso escolar 2020/2021 

Para o presente curso escolar o centro atópase inmerso nos seguintes proxectos:  

VOZ NATURA “COIDA A TÚA PEGADA”: realizaranse actividades comúns por 

nivel, para concienciar sobre o coidado do medio ambiente e ademais, no marco deste 
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proxecto de centro todas as aulas do colexio contan con tres papeleiras que permiten 

reciclar os residuos xerados en tres grupos:  

Envases e plásticos Papel e cartón Residuos orgánicos 

Cos residuos que se reciclen na aula o obxectivo e que despois continúen o seu proceso 

de reciclaxe, incluso habendo mercado unha compostadora para o centro na que 

depositar os residuos orgánicos.  

A maiores, co fin de contribuír a que o patio permaneza limpo os nenos e nenas contan 

cun tempo de 10 minutos para merendar na aula e reciclar os residuos xerados e non 

tirar nada no chan do patio.  

Cómpre salientar tamén que no marco de dito proxecto hai unha illa de reciclaxe situada 

no primeiro andar do colexio próximo a biblioteca onde se poden depositar materiais 

reciclados para posteriormente realizar con eles actividades nas aulas.  

MERENDAS SAUDABLES: Co fin de fomentar unha alimentación sa entre os nenos 

e nenas se deron ao comezo de curso as familias unha serie de recomendacións, as cales 

se recollen na Imaxe 2: merendas saudables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaxe 2: merendas saudables 
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MAXIA NO ALBORADA: Para o presente curso escolar desenvolverase un proxecto 

documental integrado cuxo tema central é a maxia. Ao longo do curso realizaremos 

actividades varias vinculadas a dito tema. A maiores, empregaremos isto como o tema 

central para a decoración da aula e como temática para a realización de distintas 

actividades no marco das distintas áreas.  

 

13.2 Contribución aos plans do centro  

No 1º nivel de Educación Primaria as accións previstas de acordo cos distintos Plans do 

Centro serán as seguintes: 

PLAN LECTOR: 

 Adquisición de hábitos de lectura na aula, no centro e na familia. 

 Descubrimento e manexo da información a través de diferentes tipos de textos. 

 Exposición de textos a través de distintos medios. 

 Uso da biblioteca como fonte de información e desfrute. 

 Colaboración e coordinación das distintas celebracións relacionadas co libro:  

Día do Libro,  Letras Galegas,  … 

 Realización de diferentes actividades individuais e grupais de animación á 

lectura 

PLAN TIC: 

 Utilización, manexo e uso pedagóxico e técnico de medios informáticos e 

distintos programas. 

 Colaboración coa páxina web do centro como un espazo de comunicación entre 

as familias e o colexio. 

 Adquisición de hábitos de traballo empregando como recursos as TIC. 

 Busca de estratexias e experiencias para favorecer o traballo coas TIC. 
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 Uso de programas educativos interactivos como reforzo e ampliación de 

contidos. Este ano principalmente con snappet.  

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA: 

As actuacións en prol da convivencia que se veñen desenvolvendo son de carácter 

puntual e remedial.Polo xeral os conflitos entre o alumnado ocorren no tempo de recreo, 

ás veces continúan nas filas e chegan ate as aulas. Alí cada titor ou titora dedica un 

tempo a escoitar e falar cos implicados sobre o acontecido diante do grupo clase ou 

individualmente segundo o caso.  

Alén do diálogo, os mestres e mestras adoitan lembrar certas normas de convivencia ao 

alumnado antes de saíren ao patio e as sancións polo seu incumprimento son decisión 

persoal de cada docente. 

Tratarase  de resolver sempre os conflitos que nas familias e no seu contorno social non  

se solucionan.  

No noso Centro estanse a desenvolver distintos programas relacionados coa convivencia 

escolar para mellorar as relacións entre o alumnado.  Destaca sobre todo o Proxecto de 

Educación Responsable implantado como novidade o pasado curso e que terá unha 

duración de 3 cursos académicos.  

 


