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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 



A xustificación legal da existencia das programacións didácticas queda reflectida na Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se

regulan determinados aspectos das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de

educación infantil e primaria;  e o funcionamento dos centros no Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o

regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.

A nosa lei de educación, Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), propón un

conxunto de medidas que pretenden mellorar as condicións para que todo o alumnado poida acadar o seu pleno desenvolvemento

persoal  e  profesional.  Polo  tanto,  baséase  o  sistema  educativo  na  equidade,  garantindo  a  igualdade  de oportunidades

independentemente das condicións persoais, culturais, económicas ou sociais; reflectindo un modelo educativo que garante unha

educación común para todo o estado español, respectando o marxe de autonomía de cada Comunidade Autónoma na elaboración

dun currículo aberto e flexible e respectando así o principio de autonomía pedagóxica       e permitindo, polo tanto, que o docente

adapte o currículo ao contexto do entorno, centro, e aula.

O deseño dos currículos é competencia compartida entre o Estado e as Comunidades Autónomas, recollido este no chamado

Deseño Curricular Base, e considerado o 1o nivel de concreción curricular.

Para a nosa Comunidade Autónoma o currículo recollese no  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Así, o desenvolvemento e concreción do mesmo,

correspondente ao 2º nivel de concreción curricular, será función dos centros educativos e dos seus docentes, e recollerase nun

documento que forma parte do Proxecto Educativo. O 3º nivel de concreción refírese ás programacións didácticas, onde o que se

pretende é adaptar ao contexto de cada grupo de alumnos/as o currículo xa concretado a nivel de centro, nivel onde situaremos a

nosa programación.



Esta programación didáctica está deseñada para un total de 23 alumnos/as de 1º ciclo de educación primaria. A aula conta con 17

nenas e 6 nenos. Hai un alumno que flexibilizou de 5º EI a 1º EP por altas capacidades. Outro alumno que repite 1º de EP e unha

alumna de nova incorporación, extranxeira.  

A titora imparte as materias de Lingua Castelá, Lingua Galega, Matemáticas, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Educación en

valores cívicos e o Proxecto lector. 
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2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A

MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Criterio 

de 

avaliación

Estándares Grao mínimo

para superar a

área - 

Indicador mínimo

de logro 

T 1

 

 

T 2

 

 

T 3

 

 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN C.C. 

Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación 

CN-B1.1 1º-CNB1.1.1 - Busca e

selecciona información de forma

guiada e 

comunica o resultado de forma

oral e escrita, de maneira limpa,

clara e ordenada, en diferentes

soportes. 

Busca e

selecciona

información e 

comunica o 

resultado de

forma oral e

escrita con 

axuda, de

maneira limpa e

clara. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. Observación

sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase.

Textos escritos. REO1EP, REE1EP. 

CAA CCL   

CMCCT    

CSIEE 

CD 
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CN-B1.1 1º-CNB1.1.2 - Manifesta certa

autonomía na observación e na 

planificación de accións e tarefas

e ten iniciativa na toma de

decisións. 

Manifesta certa

autonomía na 

observación e na

planificación. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

RCAA1EP

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CN-B1.2 1º-CNB1.2.2 - Utiliza estratexias

para traballar de forma individual

e en 

equipo e respecta os

compañeiros/as, o material e as

normas de convivencia. 

Utiliza

estratexias para

traballar de 

forma individual

e en equipo e

respecta os 

compañeiros/as,

o material e as

normas de 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CAACMCCT

CSC CSIEE 

convivencia. 

CN-B2.1 1º-CNB2.1.1 - Identifica

semellanzas e diferenzas entre

as persoas valorando a

diversidade. 

Identifica

semellanzas e 

diferenzas entre

as persoas. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico

(anecdotario).

CMCCT 

CSC 
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CN-B2.1 1º-CNB2.1.2 - Recoñece partes

do propio corpo. 

Recoñece

cabeza, tronco e

extremidades. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba aberta. Proba de

interpretación de datos. 

CMCCT 

CSC 

CN-B2.1 1º-CNB2.1.3 - Verbaliza e

comparte emocións e

sentimentos propios e alleos. 

Verbaliza e

comparte

emocións e

sentimentos

propios. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CMCCT 

CSC CCL 

CN-B2.2 1º-CNB2.2.1 - Relaciona a vida

saudable cunha alimentación

axeitada. 

Relaciona a 

vida saudable 

cunha 

alimentación 

adecuada. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios

e problemas. 

CMCCT 

CSC 

CN-B2.2 1º-CNB2.2.2 - Relaciona o

exercicio físico, os hábitos de

hixiene e o tempo de lecer coa

propia saúde. 

Relaciona o

exercicio físico,

os 

hábitos de 

hixiene e o 

tempo de lecer 

coa propia 

saúde. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. Probas

específicas. 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios

e problemas. 

CMCT CSC
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CN-B2.3 1º-CNB2.3.1 - Analiza os seus

costumes na alimentación diaria

e aplica o menú semanal de

merendas na escola. 

Aplica o menú

semanal de 

merendas na

escola. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico

(anecdotario). 

CMCCT

CSIEE 

CN-B3.1 1º-CNB3.1.1 - Explica as

principais diferenzas entre

plantas e animais 

Explica as

principais

diferenzas entre 

 X  PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

CMCCT 

empregando diferentes soportes. animais e

plantas. 

   INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios

e problemas. 

CCL 

CN-B3.1 1º-CNB3.1.2 - Identifica e

describe, con criterios

elementais, animais e plantas do

seu contorno. 

Identifica 

animais e 

plantas do seu 

contorno. 

 

 

X 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. Probas

específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Resolución de exercicios e problemas. 

CMCCT

CCL 

CN-B3.1 1º-CNB3.1.3 - Amosa condutas

de respecto e coidado cara aos

seres vivos. 

Amosa condutas

de respecto e

coidado cara os

seres vivos. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico

(anecdotario). 

CMCCT 
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CN-B3.2 1º-CNB3.2.1 - Recolle datos a

partir da súa observación e

comunícaos empregando

diferentes soportes. 

Recolle datos a

partir da 

observación de

xeito guiado. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCCT

CCL 

CAA CSIEE

CD 

CN-B4.1 1º-CNB4.1.1 - Reduce, reutiliza e

recicla obxectos na escola. 

Reduce, reutiliza

e recicla

obxectos na

escola. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. Observación

sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase.

Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CMCCT 

CSC CSIEE

CN-B4.1 1º-CNB4.1.2 - Identifica e adopta

medidas de uso responsable da

auga na escola. 

Identifica e

adopta medidas

de uso

responsable da

auga na escola. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico

(anecdotario). 

CMCCT 

CSC 

CN-B4.2 1º-CNB4.2.1 - Identifica cor,

dureza, cheiro, sabor e textura en

materiais e obxectos de uso

cotián. 

Distingue cor,

dureza, cheiro, 

sabor e textura

en materiais e 

obxectos de uso

cotián. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Resolución de exercicios e problemas. 

CMCCT 
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CN-B5.1 1º-CNB5.1.1 - Coñece e nomea

os oficios das persoas do seu

contorno e evita estereotipos

sexistas. 

Coñece e nomea

os 

oficios das 

persoas do seu 

contorno. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. Probas

específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Resolución de exercicios e problemas. 

CMCCT 

CSC CCL 

CN-B5.1 1º-CNB5.1.2 - . Identifica e

manexa algúns aparellos e

máquinas simples de uso cotián

empregándoos con seguridade e

evitando estereotipos sexistas. 

Identifica algúns

aparellose 

máquinas 

simples de uso

cotián. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. Probas

específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

Resolución de exercicios e problemas. 

CMCCT 

CSC CSIEE

CN-B5.2 1º-CNB5.2.1 - Identifica e nomea

correctamente as partes dun

ordenador cando traballa con el. 

Identifica 

algunhas 

partes do 

ordenador:

pantalla, teclado,

rato. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. Observación

sistemática. 

INSTRUMENTOS: Producións orais.

Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CMCCT CD

CCL 

CN-B5.2 1º-CNB5.2.2 - Emprega o

ordenador de forma guiada e fai

un bo uso. 

Emprega o 

ordenador de 

forma guiada. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

CMCCT CD



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

CIENCIAS SOCIAIS

 

Criterio 

de 

Estándares Grao mínimo para superar a

área 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
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avaliación Indicador mínimo de logro  

 

 

 

 

 

Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación 

CS-B1.1 1º-CSB1.1.1 - Fai

conxecturas,

predicións e recolle

información a 

través da observación

e experimentación 

iniciándose no

emprego das TIC e

outras fontes directas

e indirectas, 

selecciona a

información relevante

e a organiza, 

obtén conclusións

sinxelas e as

comunica. 

Recolle información a través

da observación e

experimentación iniciándose

no emprego das TIC 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática. Intercambios orais cos

alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS:  Diario  de  clase.

Escala  de  observación.  Entrevista.

Posta en común. 

CAA 

CCL

CD

CMCCT

CS-B1.1 1º-CSB1.1.2 -

Manifesta autonomía

na planificación 

e execución de

accións e tarefas

Manifesta autonomía na

planificación e execución de 

accións e tarefas coidando a

súa presentación. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase…

CSIEE

CAA 

CSC 
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coidando a súa 

presentación, ten

iniciativa na toma de

decisións e asume

responsabilidades. 

CS-B1.2 1º-CSB1.2.1 -

Participa en

actividades individuais

e 

de grupo adoitando un

comportamento 

responsable,

construtivo e solidario,

valorando o 

esforzo e o coidado do

material. 

Participa en actividades

individuais e de grupo

adoitando un 

comportamento responsable, 

construtivo e solidario,

valorando o esforzo e o

coidado do material. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC

CAA 

CS-B1.3 1º-CSB1.3.1 - Elabora

algúns mapas mentais

sinxelos como técnica

básica de estudo. 

Elabora algúns mapas

mentais sinxelos 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS:  Intercambios

orais  cos  alumnos/as.  Observación

sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Entrevista. 

CAA 
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CS-B1.4 1º-CSB1.4.1 -

Identifica a

terminoloxía propia da

área. 

Identifica a terminoloxía

propia da área. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática. Probas específicas.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

Resolución de exercicios.

CCL 

CMCCT

CSC 

CS-B2.1 1º-CSB2.1.1 - Elabora

e recolle información

sobre 

aspectos da súa

contorna natural,

empregando 

imaxes, debuxos e

outras fontes incluídas

as TIC. 

Elabora e recolle información

sobre aspectos da súa

contorna natural,

empregando soporte visual. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática. Probas específicas.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación descriptiva. Resolución

de exercicios.

CMCCT

CD 

CAA 

CS-B2.1 1º-CSB2.1.2 -

Describe os

elementos básicos da

súa contorna máis

próxima. 

Describe os elementos

básicos da súa contorna máis

próxima 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase.

Producións orais. 

CMCCT

CCL 
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CS-B2.2 1º-CSB2.2.1 -

Describe as

características

principais do aire e da

auga.

Describe as características

principais do aire e da auga.

X 

 

  PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

CMCCT

CCL 

   

INSTRUMENTOS: Caderno de clase.

Producións orais. 

CS-B2.3 1º-CSB2.3.1 - Explica,

de forma sinxela, a 

importancia que o uso

responsable destes 

elementos ten na súa

contorna máis próxima

Explica, de forma sinxela, a

importancia que o uso

responsable destes

elementos ten na súa

contorna máis próxima 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta

en común.

CMCCT

CSC 

CCL 

CS-B2.4 1º-CSB2.4.1 - Nomea

os fenómenos

atmosféricos 

máis habituais no seu

espazo próximo e 

interpreta a simboloxía

básica nun mapa do 

Nomea os fenómenos

atmosféricos máis habituais

no seu espazo 

próximo e interpreta a

simboloxía básica nun mapa

do tempo da prensa en papel

ou dixital. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta

en común. Lista de control/cotexo.

CMCCT

CD 

CCL 
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tempo da prensa en

papel ou dixital. 

CS-B2.5 1º-CSB2.5.1 - Realiza

observacións, sinxelas

recollidas de datos, 

rexistros e 

comprobación 

sobre o tempo

atmosférico local. 

Realiza observacións,

sinxelas recollidas de datos e

rexistros sobre o tempo

atmosférico local.

X  

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Intercambios orais cos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase.

Asamblea.

CMCCT

CAA 

CS-B2.6 1º-CSB2.6.1 - Nomea

os elementos

presentes no ceo e

explica a 

importancia que o Sol

ten para a vida. 

Nomea os elementos

presentes no ceo e explica a

importancia que o Sol ten

para a vida. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Observación

sistemática.

 

CMCCT

CCL 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta

en común.
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CS-B2.7 1º-CSB2.7.1 -

Relaciona o

movemento dos 

elementos do ceo co 

cambio do día á noite 

e o 

paso do tempo ao

longo do día: mañá,

tarde e noite. 

Relaciona o movemento dos

elementos do ceo co cambio

do día á noite e o paso do

tempo ao longo do día: mañá,

tarde e noite. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Posta en común.

Resolución de exercicios. Lista de

control/cotexo.

CMCCT

CAA 

CS-B2.8 1º-CSB2.8.1 -

Diferencia entre

elementos da 

paisaxe natural e a 

construída polo home

e identifica algunha

das 

accións humanas

máis 

destacadas da

contorna próxima. 

Diferencia entre elementos da

paisaxe natural e a construída

polo home e identifica

algunha das 

accións humanas máis

destacadas da contorna

próxima. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Posta en común.

Resolución de exercicios. Lista de

control/cotexo.

CMCCT

CAA 
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CS-B2.9 1º-CSB2.9.1 -

Identifica algunha

medida para a 

conservación da

natureza máis

próxima. 

Identifica algunha medida

para a conservación da

natureza máis próxima. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Posta en común.

Resolución de exercicios. Lista de

control/cotexo.

CSC 

CMCCT

CS-B3.1 1º-CSB3.1.1 -

Identifica as relacións

de parentesco,

discrimina os roles

familiares e contribúe

ao 

Identifica as relacións de

parentesco e discrimina os

roles familiares. 

X 

 

X 

 

 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Intercambios orais cos alumnos/as.

Observación

CMCCT

CSC 

CAA 

reparto equitativo das

tarefas domésticas

entre os membros da

familia. 

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios. Posta en común. Lista de

control/cotexo.
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CS-B3.2 1º-CSB3.2.1 -

Identifica aos

membros da 

comunidade escolar, 

describe as tarefas

que desenvolven e as

respectan. 

Identifica aos membros da

comunidade escolar, describe

as tarefas que desenvolven e

as respectan. 

 

 

X 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Intercambios orais cos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios. Posta en común.

CMCCT

CSC 

CCL 

CS-B3.3 1º-CSB3.3.1 -

Respecta as normas

de convivencia

establecidas na

familia e na escola. 

Respecta as normas de

convivencia establecidas na

familia e na escola. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Intercambios orais cos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios. Posta en común. Escala

de observación.

CSC 

CS-B3.4 1º-CSB3.4.1 -

Identifica as partes da

casa, as 

representa nun

esbozo e coñece e

explica o uso que se

Identifica as partes da casa e

coñece e explica o uso que

se fai delas. 

 

 

X 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Intercambios orais cos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

CMCCT

CAA 
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fai delas. INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios.  Posta en común.  

CS-B3.4 1º-CSB3.4.2 -

Identifica diferentes

tipos de 

vivendas e describe

oralmente as

diferenzas. 

Identifica diferentes tipos de

vivendas e describe

oralmente as diferenzas. 

 

 

X 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 

CCEC 

CS-B3.5 1º-CSB3.5.1 - Explica

a diferenza entre

cidade, 

vila e aldea e sitúa a

súa casa nalgunha

delas. 

Explica a diferenza entre

cidade, vila e aldea e sitúa a

súa casa nalgunha delas. 

 

 

X 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Posta en común.

Lista de control/cotexo.

CCL 

CMCCT
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CS-B3.6 1º-CSB3.6.1 -

Clasifica os diferentes

medios de 

transporte da

contorna 

segundo os seus

usos, funcións e

características. 

Clasifica os diferentes medios

de transporte da contorna

segundo os seus usos,

funcións e características.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Intercambios orais cos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios. Posta en común. Lista de

control/cotexo.

CMCCT

CAA 

CS-B3.7 1º-CSB3.7.1 - Coñece

as sinais de tráfico 

necesarias para

camiñar pola rúa

correctamente: 

cores dos semáforos, 

pasos de peóns ou

peoas, etc. 

Coñece as sinais de tráfico

necesarias para camiñar pola

rúa correctamente: cores dos 

semáforos, pasos de peóns

ou peoas, etc. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Intercambios orais cos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

CSC 

CAA 

exercicios.  Posta en común. Lista de

control/cotexo.  
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CSB3.8 1º-CSB3.8.1 - Cita e

valora algunha das

festas propias do

outono, do 

inverno,  da primavera

e do 

verán que se celebran

na contorna escolar e

contribúe á súa

conservación. 

Cita e valora algunha das

festas propias do outono, do

inverno, da primavera e do

verán que se celebran na

contorna escolar. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Asamblea.

Producións orais. Posta en común.

Lista de control/cotexo.

CCEC 

CSC 

CCL 

CS-B4.1 1º-CSB4.1.1 - Localiza

e explica, nunha liña

do

tempo, a evolución e 

algúns feitos

relevantes da súa vida

persoal e 

empregando as 

unidades 

de medida do tempo

máis básicas… 

Localiza e explica, nunha liña

do tempo, a evolución e

algúns feitos

relevantes da súa vida

persoal e empregando as

unidades de medida do

tempo máis básicas… 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais.

Producións plásticas. Lista de

control/cotexo.

CSC 

CAA 

CCL 
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CS-B4.2 1º-CSB4.2.1 - Explica

oralmente unha árbore

xenealóxica sinxela

dos membros da súa

familia. 

Explica oralmente unha

árbore xenealóxica sinxela

dos membros da súa familia. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CSC 

CAA 

CCL 

CS-B4.3 1º-CSB4.3.1 - Sabe o

número de días que

ten 

unha semana e os

meses, nomea os

meses do ano e

diferencia as

estacións segundo as

súas 

características.

Sabe o número de días que

ten unha semana e os meses,

nomea 

os meses do ano e diferencia

as estacións segundo as súas

características. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Análise das

producións dos alumnos/as.

Observación sistemática.

CMCCT

CCL 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea.

Resolución de exercicios.  Posta en

común. Lista de control/cotexo.
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MATEMÁTICAS 

 

Criterio 

de 

avaliación

Estándares Grao mínimo para superar a

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación 

MT-B1.1 1º-MTB1.1.1 -

Comunica

verbalmente de

forma sinxela o

proceso seguido na

resolución dun

problema simple de

matemáticas ou en

contextos da

realidade.

Comunica verbalmente de

forma sinxela o proceso

seguido na resolución dun

problema simple de

matemáticas ou en

contextos da realidade.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CMCT 

CCL 

MT-B1.2 1º-MTB1.2.1 -

Desenvolve e amosa

actitudes axeitadas

para o traballo limpo,

claro e ordenado no

caderno e en

calquera aspecto a

traballar na área de

Desenvolve e amosa

actitudes axeitadas para o

traballo limpo, claro e

ordenado.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno de

clase.

CMCT 

CAA 



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

Matemáticas.

MT-B1.3 1º-MTB1.3.1 -

Manifesta interese na

utilización dos

medios tecnolóxicos

no

Manifesta interese na

utilización dos medios

tecnolóxicos no proceso de

aprendizaxe.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

CMCTCD 

CAA 

proceso de

aprendizaxe.

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

MT-B2.1 1º-MTB2.1.1 - Le,

escribe e ordena

números ata o 99.

Le, escribe e ordena números

ata o 99. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

observación numérica.

CMCT 

CCL 

MT-B2.1 1º-MTB2.1.2 -

dentifica o valor de

posición das cifras en

situacións e

contextos reais.

Identifica o valor de posición 

das cifras. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

observación numérica.

CMCT 

CCL 
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MT-B2.2 1º-MTB2.2.1 - Utiliza

os números ordinais

en contextos reais.

Coñece os números ordinais

ata o dez.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

observación numérica.

CMCT 

MT-B2.2 1º-MTB2.2.2 -

Interpreta en textos

numéricos e da vida

cotiá números

naturais ata o 99.

Interpreta en textos

numéricos e da vida cotiá

números naturais ata o 99

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

CCL CAA

MT-B2.2 1º-MTB2.2.3 -

Descompón e

compón números

naturais,

interpretando o valor

de posición de cada

unha das súas cifras.

Descompón e compón

números naturais,

interpretando o valor de

posición de cada unha das

súas cifras.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

observación numérica.

CMCT 

MT-B2.2 1º-MTB2.2.4 -

Ordena números

enteiros e

represéntaos na recta

numérica.

Ordena números enteiros. X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

observación numérica.

CMCT 



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

MT-B2.3 1º-MTB2.3.1 - 

Realiza cálculos

numéricos básicos

coa operación de

suma na resolución

de problemas

contextualizados.

Realiza  cálculos  numéricos

básicos  coa  operación  de

suma  na  resolución  de

problemas contextualizados.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

MT-B2.3 1º-MTB2.3.2 -

Realiza cálculos

numéricos básicos

coa operación de

resta (sen levadas)

na resolución de

problemas

contextualizados.

Realiza  cálculos  numéricos

básicos  coa  operación  de

resta  (sen  levadas)  na

resolución  de  problemas

contextualizados. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

MT-B2.3 1º-MTB2.3.3 -

Emprega

procedementos

diversos na

realización de

cálculos numéricos

básicos.

Emprega procedementos

diversos na realización de

cálculos numéricos básicos.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

observación numérica.

CMCT 
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MT-B2.4 1º-MTB2.4.1 -

Resolve problemas

que impliquen o

dominio dos contidos

traballados.

Resolve problemas

empregando os contidos

traballados.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

CAA 

MT-B2.4 1º-MTB2.4.2 -

Iníciase 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.

Iníciase na reflexión sobre o

procedemento aplicado á

resolución de problemas:

interpretando as solucións.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

CAACSIEE
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MT-B3.1 1º-MTB3.1.1 -

Realiza medicións co

palmo, o paso e o pé.

Realiza medicións co palmo,

o paso e o pé. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

MT-B3.2 1º-MTB3.2.1 -

Realiza

comparacións de

peso entre dous

obxectos de uso

habitual.

Realiza comparacións de

peso entre dous obxectos de

uso habitual.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

MT-B3.3 1º-MTB3.3.1 -

Compara e identifica

cal é o recipiente de

maior capacidade.

Compara e identifica cal é o

recipiente de maior

capacidade.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

MT-B3.4 1º-MTB3.4.1 -

Coñece e utiliza as

unidades de medida

do tempo e as súas

relación. Minuto,

hora, día, semana e

ano.

Coñece e utiliza as unidades

de medida do tempo. Día e

semana.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Asamblea.

CMCT 
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MT-B3.4 1º-MTB3.4.2 - Le en

reloxos analóxicos e

dixitais a hora en

punto e a media hora.

Iníciase na lectura de reloxos

analóxicos  e  dixitais  a  hora

en punto. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Asamblea.

CMCT 

MT-B3.4 1º-MTB3.4.3 -

Resolve problemas

sinxelos da vida

diaria utilizando as

medidas temporais e

as súas relacións.

Resolve problemas sinxelos

da vida diaria utilizando as

medidas temporais: onte,

hoxe e mañá.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

MT-B3.5 1º-MTB3.5.1 - Coñece

a función e o valor

das

Coñece a función e o valor

das diferentes moedas e

billetes (5,10,

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación CMCT 

diferentes moedas e

billetes (5,10, 20 e 50

euros) do sistema

monetario da Unión

Europea utilizándoas

tanto para resolver

problemas en

situación reais como

figuradas.

20 e 50 euros).    sistemática.  

INSTRUMENTOS: Escala de 

observación.  

CAA 
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MT-B3.6 1º-MTB3.6.1 -

Resolve problemas

sinxelos de medida

Resolve problemas sinxelos 

de medida. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

CAA 

MT-B3.6 1º-MTB3.6.2 -

Reflexiona sobre o

proceso seguido na

resolución de

problemas revisando

as operacións

utilizadas e as

unidades dos

resultados.

Iníciase na reflexión sobre o

proceso seguido na

resolución de problemas.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

CAACSIEE

MT-B4.1 1º-MTB4.1.1 -

Describe a situación

dun obxecto do

espazo próximo en

relación a un mesmo

utilizando os

conceptos de

esquerda-dereita,

diante-detrás,

arribaabaixo, preto-

Describe a situación dun

obxecto do espazo próximo

en relación a un mesmo

utilizando os conceptos de

esquerda-dereita, diante-

detrás, arriba-abaixo, preto-

lonxe e próximo-afastado.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.  INSTRUMENTOS:

Proba de interpretación de datos.

CMCT 

CAA CCL 
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lonxe e próximo-

afastado.

MT-B4.1 1º-MTB4.1.2 -

Describe a situación

dun obxecto do

espazo próximo en

relación a outros

puntos de referencia

utilizando os

conceptos de

esquerdadereita,

diante-detrás, arriba-

abaixo, preto-lonxe e

próximo-afastado.

Describe a situación dun

obxecto do espazo próximo

en relación a outros puntos

de referencia utilizando os

conceptos de diantedetrás,

arriba-abaixo, preto-lonxe.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

INSTRUMENTOS: Proba de

interpretación de datos.

CMCT 

CAA CCL 

MT-B4.2 1º-MTB4.2.1 -

Recoñece formas

rectangulares,

triangulares e

circulares en

obxectos do contorno

Recoñece formas

rectangulares, triangulares e

circulares en obxectos do

contorno inmediato.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

observación numérica.

CMCT 

CAA 
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inmediato.

MT-B4.3 1º-MTB4.3.1 -

Resolve problemas

xeométricos sinxelos

que impliquen

dominio dos contidos

traballados.

Resolve problemas

xeométricos sinxelos que

impliquen recoñecer figuras

e series.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CMCT 

CAA 

MT-B4.3 1º-MTB4.3.2 -

Iníciase na reflexión

sobre o

procedemento

aplicado á resolución

de problemas:

revisando as

operacións

empregadas, as

unidades dos

resultados,

comprobando e

interpretando as

solucións no

Iníciase na reflexión sobre o

procedemento aplicado á

resolución de problemas:

interpretando as solucións

no contexto.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CMCT 

CAA

CSIEE 



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

contexto.

MT-B5.1 1º-MTB5.1.1 -

Rexistra e interpreta

datos sinxelos en

representacións

gráficas básicas.

Rexistra datos sinxelos en

representacións gráficas

básicas.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.  INSTRUMENTOS:

Proba de interpretación de datos.

CMCT 

CAA 

MT-B5.1 1º-MTB5.1.2 -

Resolve sinxelos

problemas nos que

interveña a lectura de

gráficos.

Iníciase na resolución de

problemas nos que intervén

a lectura de gráficos.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.  INSTRUMENTOS:

Proba de interpretación de datos.

CMCT 

CAA 

 

LINGUA GALEGA 

 

Criterio 

de 

Estándares Grao mínimo para superar a

área 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
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avaliació

n 

Indicador mínimo de logro  

 

 

 

 

 

Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación  

LG-B1.1 1º-LGB1.1.1 -

Comprende a

información xeral e

relevante de textos

orais moi sinxelos

procedentes da radio

ou da televisión,

próximos á

experiencia infantil.

Comprende a información

xeral de textos orais moi

sinxelos.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 

CAA 

LG-B1.2 1º-LGB1.2.1 -

Comprende

informacións

relevantes e

específicas moi

evidentes de

documentos

audiovisuais sinxelos

que presenten imaxes

e/ou sons moi

redundantes co

contido.

Comprende informacións

relevantes de documentos

audiovisuais sinxelos.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL

CD 

CAA 

CSC 
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LG-B1.3 1º-LGB1.3.1 -

Participa nunha

conversa entre iguais,

comprendendo o que

di o interlocutor e

contestando se é

preciso.

Participa nunha conversa

entre iguais, comprendendo

o que di o interlocutor e

contestando se é preciso.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE

LG-B1.3 1º-LGB1.3.2 - Sigue

unha exposición

breve da clase ou

explicacións sobre a

Sigue explicacións sobre a

organización do traballo.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

CCL 

CAA 

organización do 

traballo. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

LG-B1.3 1º-LGB1.3.3 - Elabora

e produce textos orais

moi breves e sinxelos

ante a clase.

Produce textos orais moi

breves e sinxelos ante a

clase.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CCL 

CSIEE 

CAA 
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LG-B1.3 1º-LGB1.3.4 -

Participa no traballo

en pequeno grupo.

Participa no traballo en

pequeno grupo.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CSIEE 

CAA 

LG-B1.4 1º-LGB1.4.1 - Atende

as intervencións dos

e das demais, en

conversas e

exposicións, sen

interromper.

Atende as intervencións dos e

das demais sen interromper. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CSC 

LG-B1.4 1º-LGB1.4.2 -

Respecta as opinións

da persoa que fala,

en situacións

comunicativas cotiás.

Respecta as opinións da

persoa que fala, en

situacións comunicativas

cotiás.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

CSC 

LG-B1.5 1º-LGB1.5.1 -

Respecta as quendas

de palabra

Respecta as quendas de

palabra

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación

CCL 

CSC 
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nos intercambios

orais.

nos intercambios orais.    sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CAA 

LG-B1.5 1º-LGB1.5.2 -

Respecta as opinións

das persoas

participantes nos

intercambios orais.

Respecta as opinións das

persoas participantes nos

intercambios orais.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B1.5 1º-LGB1.5.3 - Utiliza

a lingua galega en

calquera situación de

comunicación dentro

da aula e valora o seu

uso fóra dela.

Utiliza a lingua galega dentro

da aula.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B1.5 1º-LGB1.5.4 - Mira a

quen fala nun

intercambio

comunicativo oral.

Mira a quen fala nun

intercambio comunicativo

oral.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

CSC 

CCEC 
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LG-B1.5 1º-LGB1.5.5 - Mantén

o tema nun

intercambio

comunicativo oral,

mostra interese e

unha actitude

receptiva de escoita.

Mantén o tema nun

intercambio comunicativo

oral.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B1.5 1º-LGB1.5.6 -

Participa na conversa

formulando e

contestando

preguntas.

Participa na conversa

formulando e contestando

preguntas.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Diálogo. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

LG-B1.6 1º-LGB1.6.1 - Usa

fórmulas sinxelas de

tratamento

adecuadas para

saudar, despedirse,

presentarse, felicitar,

agradecer, escusarse

e solicitar axuda.

Usa fórmulas sinxelas de

tratamento adecuadas para

saudar, despedirse,

agradecer e solicitar axuda.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CAA 
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LG-B1.7 1º-LGB1.7.1 - Amosa

respecto ás ideas dos

e das demais e

contribúe ao traballo

en pequeno grupo.

Amosa respecto ás ideas dos

e das demais e contribúe ao

traballo en pequeno grupo. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Rexistro

anecdótico.

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B1.8 1º-LGB1.8.1 -

Interésase por

expresarse oralmente

coa pronuncia e

entoación adecuada a

cada acto

comunicativo e propia

da lingua galega

Interésase por expresarse

oralmente en lingua galega.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

LG-B1.9 1º-LGB1.9.1 -

Identifica o uso da

linguaxe

discriminatoria e

sexista evidente.

Identifica o uso da linguaxe

discriminatoria evidente.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática.  

 

CCL 

CSC 

INSTRUMENTOS: Rexistro

anecdótico.

(anecdotario).
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LG-B1.9 1º-LGB1.9.2 - Usa

unha linguaxe

respectuosa coas

diferenzas, en

especial as referentes

ao xénero, ás razas e

ás etnias.

Usa unha linguaxe

respectuosa.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Rexistro 

anecdótico (anecdotario).

CCL 

CSC 

LG-B1.10 1º-LGB1.10.1 -

Identifica a lingua

galega oral con

diversos contextos

profesionais:

sanidade, educación,

medios de

comunicación...

Identifica a lingua galega oral

con diversos contextos. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Xogos de

simulación e dramáticos.

CCL 

CCEC 

LG-B1.10 1º-LGB1.10.2 -

Recoñece a

posibilidade de uso

da lingua galega en

conversas con

persoas coñecidas ou

descoñecidas.

Recoñece o uso da lingua

galega en conversas con

persoas coñecidas.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Entrevista.

CCL 

CCEC 

CSC 
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LG-B2.1 1º-LGB2.1.1 -

Comprende a

información relevante

de textos sinxelos,

sobre feitos e

acontecementos

próximos á

experiencia do

alumnado,

procedentes dos

medios de

comunicación social.

Comprende de textos

sinxelos.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS:

Análiseproducións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 

CD 

CSC 

LG-B2.1 1º-LGB2.1.2 -

Comprende

informacións

concretas en

Comprende textos sinxelos,

propios de situacións cotiás,

como

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das

CCL 

textos sinxelos,

propios de situacións

cotiás, como

invitacións,

felicitacións, notas e

avisos ou mensaxes

invitacións,  felicitacións,

notas e avisos ou mensaxes

curtas. 

   producións dos alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións 

orais.  
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curtas.

LG-B2.1 1º-LGB2.1.3 -

Localiza información

en textos breves e

sinxelos vinculados á

experiencia, tanto os

producidos con

finalidade didáctica

como os de uso

cotián (folletos,

descricións,

instrucións e

explicacións).

Localiza información en

textos breves e sinxelos  de

uso cotián (folletos,

descricións, instrucións e

explicacións).

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións

orais.

da

s 

CCL 

CAA 

CSIEE

LG-B2.2 1º-LGB2.2.1 -

Interpreta e

comprende, de

maneira xeral, a

información de

ilustracións.

Interpreta e comprende a

información de ilustracións.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións

orais.

da

s 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE

CMCT
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LG-B2.3 1º-LGB2.3.1 -

Descodifica de forma

axeitada na lectura

de textos moi

sinxelos.

Decodifica de forma axeitada

na lectura de textos moi

sinxelos.

 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

CAA 

LG-B2.3 1º-LGB2.3.2 - Le

textos sinxelos en

voz alta, acadando 

progresivamente a 

velocidade axeitada. 

Le textos sinxelos en voz 

alta. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

LG-B2.4 1º-LGB2.4.1 - Utiliza

as bibliotecas de aula

e de centro,

respectando as

normas básicas e

máis sinxelas do seu

funcionamento.

Utiliza as bibliotecas de aula e

de centro.

X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CAA 

CSC 

LG-B2.4 1º-LGB2.4.2 - Valora

a utilidade das

bibliotecas de aula e

de centro e manipula

os libros con coidado,

Manipula os libros con

coidado, devolvéndoos ao

seu sitio logo de lelos.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de

CCL 

CAA 

CSC 
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devolvéndoos ao seu

sitio logo de lelos.

observación.

LG-B2.5 1º-LGB2.5.1 - Amosa

interese pola

conservación e

organización dos

seus libros.

Amosa interese pola

conservación dos seus libros.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CAA 

CSC 

LG-B2.6 1º-LGB2.6.1 - Amosa

interese pola

conservación e

organización dos

seus libros.

Repetido.  

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

LG-B2.7 1º-LGB2.7.1 -

Selecciona textos do

seu interese con certa

autonomía, en función

dos seus gustos e

preferencias e explica

dun xeito moi sinxelo,

Selecciona textos do seu

interese e explica dun xeito

moi sinxelo, as súas

preferencias lectoras.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 
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as súas preferencias

lectoras.

LG-

B2.7 

1º-LGB2.7.2 -

Expresa, de

maneira sinxela,

opinións e

valoracións sobre

as lecturas feitas.

Expresa opinións sobre as

lecturas feitas.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais

cos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Posta en 

común.

C

CL

C

S

C 

C

AA

C

SI

EE

LG-

B3.1 

1º-LGB3.1.1 -

Produce e reescribe

textos moi sinxelos

relativos a

situacións cotiás

infantís como

Produce textos moi

sinxelos relativos a

situacións cotiás  como

invitacións, felicitacións,

notas ou avisos.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

 C

CL

C

SI

EE

C
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invitacións,

felicitacións, notas

ou avisos.

AA

LG-

B3.1 

1º-LGB3.1.2 -

Elabora pequenos

textos con certa

coherencia e de

xeito creativo.

Elabora pequenos textos 

con certa coherencia. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

d C

CL

C

AA

C

SI

EE

LG-

B3.1 

1º-LGB3.1.3 - Usa o

punto nos seus

escritos.

Usa o punto nos seus

escritos.

X X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

C

CL

LG-

B3.1 

1º-LGB3.1.4 -

Interésase por

aplicar as regras

ortográficas, con

Interésase por aplicar as

regras ortográficas: uso das

maiúsculas.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

C

CL

C

S



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

especial atención

ao uso das

maiúsculas.

INSTRUMENTOS: Textos escritos. C 

C

C

E

C 

LG-B3.1 1º-LGB3.1.5 -

Compón pequenos

textos propios dos

medios de

comunicación social

e/ou dos seus

elementos

(novas sinxelas e

breves, titulares, pés

de foto?) sobre

acontecementos

próximos á súa

experiencia.

Compón pequenos textos

propios dos medios de

comunicación  (novas

sinxelas e breves, titulares,

pés de foto.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CAA 

CSIEE 
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LG-B3.1 1º-LGB3.1.6 -

Compón textos

relacionados coa

escola: listaxes,

descricións e

explicacións

elementais. 

Compón textos relacionados

coa escola:

listaxes,descricións e

explicacións elementais.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CAA 

CSIEE 

LGB3.2 1º-LGB3.2.1 - Utiliza

de xeito guiado

estratexias para a

produción de textos,

respondendo as

preguntas de para

quen, e que escribir,

recoñecendo o tipo de

texto (nota, aviso,

conto).

Utiliza de xeito guiado

estratexias para a produción

de textos.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CAA 

LG-B3.3 1º-LGB3.3.1 - Elabora

textos moi sinxelos

que combinan a

linguaxe verbal e non

verbal: carteis

publicitarios,

anuncios, cómic.

Elabora carteis publicitarios,

anuncios, cómic.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 
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LG-B3.4 1º-LGB3.4.1 - Usa de

xeito guiado,

programas

informáticos de

procesamento.

Usa de xeito guiado,

programas informáticos.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Lista de

contro/cotexo.

CCL

CD 

CAA 

CSIEE 

LG-B3.5 1º-LGB3.5.1 - Ilustra

creativamente os

seus escritos con

imaxes redundantes

co seu contido.

Ilustra creativamente os seus

escritos con imaxes.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións

plásticas.

CCL 

CD 

CSIEE 

LG-B3.6 1º-LGB3.6.1 -

Interésase pola

presentación dos

textos seguindo as

normas básicas de

presentación

establecidas:

disposición no papel,

limpeza e calidade

caligráfica.

Interésase pola presentación

dos textos: disposición no

papel, limpeza e calidade

caligráfica.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CD 

CAA 
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LG-B3.6 1º-LGB3.6.2 - Valora

a lingua escrita como

medio de

comunicación e de

expresión creativa.

Valora a lingua escrita como

medio de comunicación.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCL 

CSC 

LG-B4.1 1º-LGB4.1.1 - Sinala

a denominación dos

textos traballados e

recoñece nestes, de

forma xeral, palabras

e sílabas

 Recoñece palabras e sílabas.  

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CCL 

CAA 

LG-B4.1 1º-LGB4.1.2 -

Diferencia as sílabas

que conforman cada

palabra.

Diferencia as sílabas de cada 

palabra. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CCL 

CAA 
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LG-B4.1 1º-LGB4.1.3 -

Identifica os nomes

propios a partir de

palabras dadas,

frases ou textos.

Identifica os nomes propios.  

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CCL 

CAA 

LG-B4.1 1º-LGB4.1.4 - Sinala

o xénero e número de

palabras dadas.

Sinala o xénero e número de

palabras dadas. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

CCL 

CAA 

LG-B4.2 1º-LGB4.2.1 -

Coñece, de forma

xeral, as normas

ortográficas máis

sinxelas e aprecia o

seu valor social e a

necesidade de

cinguirse a elas.

Coñece, de forma xeral, as

normas ortográficas máis

sinxelas.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B4.3 1º-LGB4.3.1 -

Recoñece a relación

entre son e grafía.

Recoñece a relación entre 

son e grafía. 

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

CCL 

CAA 
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INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

LG-B4.3 1º-LGB4.3.2 - Separa

as palabras que

conforman un

enunciado.

Separa as palabras que

conforman un enunciado.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise 

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CAA 

LG-B4.4 1º-LGB4.4.1 -

Compara aspectos

moi elementais e

evidentes (gráficos,

fonéticos, 

sintácticos,

léxicos) das linguas

que coñece.

Compara aspectos moi

elementais das linguas que

coñece.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Lista de control.

CCL 

CAA 

LG-B5.1 1º-LGB5.1.1 - Recrea

e reescribe de xeito

moi sinxelo diversos

textos literarios:

breves contos,

poemas, refráns,

adiviñas,

trabalinguas, cantigas

Recrea e reescribe de xeito

moi sinxelo diversos textos

literarios:  refráns, adiviñas,

trabalinguas usando

modelos.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CAA 

CCEC 
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e xogos de sorte;

usando modelos.

LG-B5.5 1º-LGB5.1.1 - Amosa

curiosidade por

coñecer outros

costumes e formas de

relación social,

respectando e

valorando a

diversidade cultural

Amosa curiosidade por

coñecer outros costumes e

valorando a

diversidade cultural

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCL 

CCEC 

LG-B5.1 1º-LGB5.1.2 - Valora

textos breves e

sinxelos da literatura

galega como fonte de

coñecemento da nosa

cultura e como

Valora textos breves e

sinxelos da literatura galega

como recurso de gozo

persoal.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática.  

CCL 

CCEC 

recurso de gozo 

persoal. 

 

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.
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LG-B5.2 1º-LGB5.2.1 - Le, de

forma guiada, textos

en silencio,

adecuados aos

intereses infantís,

para chegar

progresivamente á

autonomía lectora.

Le, de forma guiada, textos

en silencio.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

CCEC 

CD 

LG-B5.2 1º-LGB5.2.2 - Le, de

forma guiada e en voz

alta, textos

adecuados aos

intereses infantís,

para chegar

progresivamente á

expresividade lectora.

Le, de forma guiada e en voz

alta, textos adecuados.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

CCEC 

CD 

LG-B5.3 1º-LGB5.3.1 - Recrea

e compón breves

relatos, a partir de

modelos sinxelos,

para comunicar

sentimentos e

experiencias

persoais.

Recrea e compón breves

relatos, a partir de modelos

sinxelos, para comunicar

sentimentos e experiencias

persoais.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

CCL 

CCEC 

CSC 
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LG-B5.4 1º-LGB5.4.1 - Valora

a literatura en

calquera lingua, como

vehículo de

comunicación e como

recurso de gozo

persoal.

Valora a literatura en calquera

lingua,  como recurso de gozo

persoal.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCL 

CSC 

CCEC 

 

LINGUA CASTELÁ 

 

Criterio

de 

avaliació

n 

Estándares Grao mínimo para superar a

área - Indicador mínimo de

logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN C.C. 

Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación  

LC-B1.1 1º-LCB.1.1.1 -

Expresa de forma

global sentimentos,

vivencias e

emocións propias.

Expresa de forma global

sentimentos, vivencias e

emocións propias.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 

CAA 

CSC 
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LC-B1.1 1º-LCB.1.1.2 - Aplica

as normas socio-

comunicativas:

escoita e respecta a

quenda de palabras.

Escoita e respecta a quenda 

de palabra. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS:

Intercambios orais alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Posta en

común.

CCL 

CAA 

CSC 

LC-B1.2 1º-LCB.1.2.1 -

Integra de xeito

global os recursos

básicos verbais e

non verbais para

comunicarse

oralmente.

Emprega recursos verbais e

non verbais para

comunicarse oralmente.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS:    Análise

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións

orais.

das CCL 

CSC 

LC-B1.3 1º-LCB.1.3.1 -

Participa

activamente en

diversas situacións

de

comunicación:

-diálogos exposicións

orais moi 

Participa activamente en

diálogos e exposicións orais

guiadas.

 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Análise

producións dos alumnos/as.

 

das CCL

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE
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guiadas, con axuda,

cando cumpra, de

tecnoloxías da

información e a

comunicación.

INSTRUMENTOS: Producións orais.

LC-B1.4 1º-LCB.1.4.1 - Utiliza

o vocabulario

axeitado á súa idade.

Utiliza o vocabulario axeitado 

á súa idade. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CCL 

LC-B1.5 1º-LCB.1.5.1 -

Comprende o sentido

global de textos orais

de uso habitual, do

ámbito escolar e

social.

Comprende o sentido global

de textos orais de uso

habitual, do ámbito escolar e

social.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCL 

CAA 

LC-B1.6 1º-LCB.1.6.1 -

Identifica as ideas

xerais en reportaxes

audiovisual sobre

temas do seu

interese.

Identifica as ideas xerais  en

reportaxes audiovisual  sobre

temas do seu interese. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCE 

CAA 
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LC-B1.7 1º-LCB.1.7.1 - Canta

cancións, conta e

recita pequenos

contos e poemas.

Canta cancións, conta e recita

pequenos contos e poemas. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de

clase. 

CCL 

CAA 

CCEC 

LC-B1.8 1º-LCB.1.8.1 - Adecúa

a entoación e o

volume á

Realiza representacións

dramáticas adecuadas á súa

idade.

  X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

CCL 

representación

dramática.

    

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

LC-B1.9 1º-LCB.1.9.1 - Narra

situacións e

experiencias

persoais sinxelas.

Narra situacións e

experiencias persoais

sinxelas.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CCLCC

L 

CSIEE 



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

LC-B1.9 1º-LCB.1.9.2 -

Describe, de forma

sinxela, persoas,

animais obxectos e

lugares seguindo

unha orde: de arriba

a abaixo; de abaixo a

arriba ?.

Describe  de  forma  sinxela

persoas,  animais,  obxectos

e lugares. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais

e textos escritos.

CCL 

LC-B1.9 1º-LCB.1.9.3 -

Utilizar

correctamente

expresións para

situar e ordenar as

rutinas: antes,

despois, pola mañá,

pola noite?

Utilizar correctamente

expresións para situar e

ordenar as rutinas: antes,

despois, pola mañá, pola

noite 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

        

CCL 

LC-

B1.10 

1º-LCB.1.10.1 -

Usa

linguaxe 

discriminatoria 

respectuosa 

diferenzas. 

unh

a 

non

e 

coa

s 

Usa unha linguaxe 

non discriminatoria e 

respectuosa coas 

diferenzas. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais

e textos

CCL 

CSC 
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escritos. 

LC-B1.11 1º-LCB.1.11.1 - Pide

axuda para a

realización de tarefas

de distinta índole.

Pide axuda para a realización

de tarefas de distinta índole. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

LC-B2.1 1º-LCB.2.1.1 - Lee

con pronunciación e

entoación axeitada,

textos sinxelos, de

variada tipoloxía,

breves e adaptados á

súa idade.

Le textos sinxelos de variada

tipoloxía breves e adaptados

á súa idade. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CCL 

LC-B2.2 1º-LCB.2.2.1 -

Relaciona a

información que

achega o título e as

ilustracións co tema

do texto.

Relaciona a información que

achega o título e as

ilustracións co tema do texto.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Escala de

observación.

CCL 

CAA 
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LC-B2.3 1º-LCB.2.3.1 -

Recoñece a

funcionalidade de

determinadas

tipoloxía textuais:

carteis, anuncios,

avisos, receitas,

normas, instrucións ?

Recoñece  a  funcionalidade

de diferentes  tipos  de texto:

carteis,  avisos,  receitas  e

normas. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

 

INSTRUMENTOS: Proba aberta.

CCL 

CAA 

LC-B2.4 1º-LCB.2.4.1  -

Expresa o gusto pola

lectura como fonte de

lecer. 

Expresa o gusto pola lectura

como fonte de lecer. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as.  

 

CCL 

INSTRUMENTOS: Posta en común.  

LC-B2.4 1º-LCB.2.4.2 -

Explica, de xeito

sinxelo, as súas

preferencias lectoras.

Explica, de xeito sinxelo, as

súas preferencias lectoras.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 
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LC-B2.5 1º-LCB.2.5.1 -

Identifica, con axuda,

os textos da biblioteca

(escritos ou en

soporte informático)

máis axeitados para

obter información e

para o seu lecer.

Identifica,  con  axuda,  os

textos da biblioteca (escritos

ou  en  soporte  informático)

máis  axeitados  para  obter

información  e  para  o  seu

lecer. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCL 

CD 

CAA 

LC-B2.6 1º-LCB.2.6.1 - Coida,

conserva e organiza

os seus libros.

Coida, conserva e organiza 

os seus libros. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 

CSC 

LC-B3.1 1º-LCB3.1.1 -

Relaciona os códigos

oral e escrito:

discrimina sons nas

palabras e consolida

aspectos

grafomotores e

grafías da Lingua

castelá en palabras

significativas.

Relaciona os  códigos oral  e

escrito:  discrimina  sons  nas

palabras  e  consolida

aspectos  grafomotores  e

grafías da Lingua castelá en

palabras significativas. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL 
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LC-B3.1 1º-LCB3.1.2 -

Identifica diferentes

tipos de texto escrito:

listas, receitas,

narracións, poesía,

noticia

Identifica  diferentes  tipos  de

texto escrito:  listas,  receitas,

narracións, poesía, noticia 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

 

CCL 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.  

LC-B3.2 1º-LCB3.2.1 - Ilustra

de xeito creativo os

seus escritos con

ilustracións

redundantes.

Ilustra de xeito creativo os 

seus escritos. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións

plásticas.

CCL 

LC-B3.3 1º-LCB3.3.1 -

Escribe, con axuda,

en diferentes

soportes, textos moi

sinxelos propios do

ámbito escolar e

social: ¿listas, notas,

normas, felicitacións,

instrucións, contos,

Escribe, con axuda, en

diferentes soportes, textos

moi sinxelos propios do

ámbito escolar e social:

notas,normas, listas e

felicitacións.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS:  Análise  das

producións dos alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 

CD 

CAA 
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anécdotas?

LC-B3.3 1º-LCB3.3.2 -

Presenta os seus

escritos con limpeza,

evitando riscos.

Presenta os seus escritos con

limpeza. 

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

 

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCL 

CAA 

LC-B4.1 1º-LCB4.1.1 -

Desenvolve a

conciencia fonolóxica:

identifica sílabas e

fonemas como

elementos

fundamentais da

palabra.

Desenvolve a conciencia

fonolóxica: identifica fonemas

como elementos

fundamentais da palabra.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CCL 

LC-B4.1 1º-LCB4.1.2 -

Recoñece o alfabeto

e iníciase na orde

Recoñece  o  alfabeto  e

iníciase na orde alfabética. 

 X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

CCL 
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alfabética.

    

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

LC-B4.1 1º-LCB4.1.3 -

Distingue nome e

adxectivo en palabras

significativas.

Distingue  nome  e  adxectivo

en palabras significativas. 

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL 

LC-B4.1 1º-LCB4.1.4 -

Distingue xénero e

número en palabras

habituais.

Distingue xénero e número en

palabras habituais. 

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.  

CCL 

LC-B4.1 1º-LCB4.1.5 - Utiliza

adecuadamente os

artigos nos textos

orais e escritos.

Utiliza adecuadamente os

artigos nos textos orais e

escritos.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS:  Producións  orais

e textos escritos.

CCL 
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LC-B4.1 1º-LCB4.1.6 - Forma

grupos nominais

respectando as

normas de

concordancia

Forma grupos nominais

respectando as normas de

concordancia.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL 

LC-B4.1 1º-LCB4.1.7 - Utiliza

os tempos verbais:

presente, pasado e

futuro en textos

sinxelos.

Utiliza  os  tempos  verbais:

presente, pasado e futuro en

textos sinxelos.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

CCL 

INSTRUMENTOS: Producións 

orais. 

LC-B4.2 1º-LCB4.2.1 -

Relaciona sinónimos

e antónimos básicos

en parellas de

palabras

significativas.

Relaciona sinónimos e

antónimos básicos en

parellas de palabras

significativas.

 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL 

LC-B4.2 1º-LCB4.2.2 -

Establece

comparacións entre

distintos elementos.

Establece comparacións entre

distintos elementos.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

 

CCL 
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INSTRUMENTOS: Posta en común.

LC-B4.2 1º-LCB4.2.3 - Utiliza

diminutivos e

aumentativos, en

textos orais e

escritos.

Utiliza diminutivos e

aumentativos, en textos orais

e escritos.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

INSTRUMENTOS: Producións orai 

e escritas. 

CCL 

LC-B4.2 1º-LCB4.2.4 -

Identifica no seu

contorno palabras

derivadas de outras

moi evidentes.

Identifica no seu contorno

palabras derivadas de outras

moi evidentes.

X 

 

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 

LC-B4.3 1º-LCB4.3.1 - Utiliza

de forma correcta os

signos de puntuación

e as normas

ortográficas propias

do nivel e as

Utiliza de forma correcta

algúns signos de puntuación

e normas ortográficas

propias do seu nivel.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

 

CCL 
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aplica á escritura de

textos significativos

sinxelos e seguindo

modelos.

INSTRUMENTOS: Textos escritos.

LC-B4.4 1º-LCB4.4.1 - Forma

e ordena

correctamente

oracións simples para

compoñer textos

sinxelos.

Forma e ordena

correctamente oracións

simples.

 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.  

CCL 

LC-B4.5 1º-LCB4.5.1 - Utiliza

de xeito guiado,

distintos programas e

aplicacións

educativos dixitais

como ferramenta de

aprendizaxe.

Utiliza de xeito guiado,

distintos programas e

aplicacións educativos

dixitais como ferramenta de

aprendizaxe.

X X X PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCL 

CD 

CAA 

LC-B4.6 1º-LCB4.6.1 -

Compara aspectos

(gráficos, sintácticos,

léxicos) das linguas

que coñece.

Compara aspectos gráficos e

léxicos das linguas que

coñece.

X X PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 

CSC 
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LC-B5.1 1º-LCB5.1.1 -

Identifica sinxelos

textos propios da

literatura infantil:

contos, poesías, 

cómics,

adiviñas?

Identifica sinxelos textos

propios da literatura infantil:

contos, poesías, cómics,

adiviñas

X X PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 

CCEC 

LC-B5.1 1º-LCB5.1.2 - Uso da

biblioteca de aula

como fonte de

información e lecer.

Uso da biblioteca de aula

como fonte de información e

lecer.

X X X PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

LC-B5.2 1º-LCB5.2.1 - Gozo

da escoita de textos

literarios narrativos,

líricos e dramáticos.

Gozo da escoita de textos

literarios narrativos, líricos e

dramáticos.

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

Lista de control/cotexo.

CCL 

CCEC 
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LC-B5.2 1º-LCB5.2.2 -

Interpreta,

intuitivamente e con

axuda, a linguaxe

figurada en textos

literarios

(personificacións).

Interpreta con axuda a

linguaxe figurada en textos

literarios

(personificacións).

X PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

CCL 

CAA 

LC-B5.3 1º-LCB5.3.1 - Utiliza

de xeito guiado a

biblioteca de aula

como fonte de

información e lecer.

Utiliza de xeito guiado a

biblioteca de aula como fonte

de información e lecer.

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Posta en común.

RCAA1EP.

CCL 

CAA 

LC-B5.4 1º-LCB5.4.1 - Recrea

de xeito individual e

cooperativo, sinxelos

textos literarios

(contos, poemas...) a

partir de pautas ou

modelos dados.

Recrea de xeito individual e

cooperativo, sinxelos textos

literarios (contos, poemas…)

a partir de pautas ou

modelos dados.

X X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións orais

e textos escritos.

CCL 

CAA 

CCEC 

LC-B5.5 1º-LCB5.5.1 - Valora a

literatura en calquera

Valora a literatura en calquera

lingua, especialmente en

lingua

X X X
PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática

CCL 

CSC 
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lingua, especialmente

en lingua galega,

como vehículo de

comunicación e como

recurso de gozo

persoal.

galega, como vehículo de

comunicación e como

recurso de gozo persoal.

INSTRUMENTOS: Lista de

control/cotexo.

CCEC 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

Criterio 

de 

avaliaci

ón 

Estándares Grao  mínimo  para

superar  a  área -

Indicador mínimo de 

logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS PARA A

CUALIFICACIÓN 

C.C. 

Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación 

VSC-

B1.1 

1º-VSCB1.1.1 -

Expresa a

percepción da súa

propia identidade.

Recoñece a súa

identidade.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de

clase.

ión CSC 



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

VSC-

B1.1 

1º-VSCB1.1.2 -

Expresa oralmente

a súa

autodescrición.

Expresa oralmente 

a autodescrición.

sú

a

X PROCEDEMENTOS: Análise

das producións orais dos

alumnos/ as.

INSTRUMENTOS:

Producións orais.

CSC 

CCL 

VSC-

B1.1 

1º-VSCB1.1.3 -

Manifesta

verbalmente unha

visión positiva das

súas características

físicas e calidades

persoais.

Expresa oralmente de xeito

positivo as súas

características físicas e

calidades persoais.

X 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Análise

das producións orais dos

alumnos/ as

INSTRUMENTOS:

Producións orais.

 

 

CSC 

CCL 

VSC-

B1.2 

1º-VSCB1.2.1 -

Identifica e

comunica as súas

emocións.

Identifica e comunica as

súas emocións.

X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC 

CSIE

E 

VSC-B1.2 1º-VSCB1.2.2 -

Describe oralmente

os signos físicos que

acompañan as

diferentes emocións

Describe oralmente os signos

que acompañan as 

diferentes emocións.

X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións orais dos alumnos/ as

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CSC 

CCL 
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VSC-B1.2 1º-VSCB1.2.3 -

Dramatiza diferentes

estados de ánimo.

Distingue diferentes estados

de ánimo.

X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Xogos de

simulación e dramáticos.

CCL 

CCEC 

VSC-B1.3 1º-VSCB1.3.1 -

Participa na práctica

de técnicas de

relaxación.

Participa na práctica de

técnicas de relaxación.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC 

CSIEE 

VSC-B1.3 1º-VSCB1.3.2 -

Emprega algunhas

estratexias que lle

axudan a sentirse

mellor.

Emprega de xeito guiado

estratexias para sentirse

mellor.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC 

CSIEE 

VSC-B1.3 1º-VSCB1.3.3 -

Interpreta o contorno

e desenvólvese nel

con autonomía.

Desenvólvese con autonomía

no centro.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

CSC 

CSIEE 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
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VSC-B1.4 1º-VSCB1.4.1 -

Realiza as tarefas

seguindo as pautas

acordadas.

Realiza as tarefas seguindo

as pautas acordadas.

X X X PROCEDEMENTOS: Análise 

das producións dos

alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas. Caderno de

clase.

CSIEE 

VSC-B1.4 1º-VSCB1.4.2 -

Analiza e manifesta

verbalmente qué e

cómo aprendeu.

Manifesta oralmente o que

aprendeu.

X X X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

Intercambios orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións orais.

Asamblea. Posta en común.

CSC 

CSIEE 

CAA 

VSC-B2.1 1º-VSCB2.1.1 - Imita

e reproduce

expresións,

sentimentos e

estados de ánimo

coordinando a

expresión verbal coa

facial e corporal.

Imita e reproduce

expresións, sentimentos e

estados de ánimo a través da

expresión verbal e corporal.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas

específicas. Análise das producións

dos alumnos/as. Intercambios orais

cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Exposición dun

tema. Xogos de simulación e

CCL 

CSC 
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dramáticos.

Asamblea.

VSC-B2.1 1º-VSCB2.1.2 -

Responde preguntas

relacionadas con

situacións vividas e

con imaxes

observadas.

Responde preguntas

sinxelas relacionadas con

situacions vividas e con

imaxes observadas.

X X X PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas. Proba

aberta. Proba obxectiva.

CCL

CSC

CSIEE

VSC-B2.1 1º-VSCB2.1.3 -

Emprega a

comunicación verbal

para comunicar

afectos e emocións

con

Emprega a comunicación

verbal para comunicar

afectos e emocións con

amabilidade.

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as. Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta

en común.

CCL

CSC

CSIEE

amabilidade.  Diario de clase.

VSC-B2.2 1º-VSCB2.2.1 -

Expresa

axeitadamente,

experiencias, 

Expresa experiencias e

emocións de xeito oral.

X X X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións orais.

REO1EP.

CCL

CSC

CSIEE
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ideas,

pensamentos e

emocións en

exposicións orais.

VSC-B2.2 1º-VSCB2.2.2 -

Escoita, entende e dá

sentido ás ideas que

expoñen outras

persoas durante o

traballo en equipo

Escoita as ideas que expoñen

outras persoas.

X X X PROCEDEMENTOS: 

Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

RTG1EP.

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSC-B2.2 1º-VSCB2.2.3 -

Conversa sobre un

tema proposto e

respecta a quenda de

palabra.

Conversa sobre un tema

proposto e respecta a quenda

de palabra.

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios

orais cos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta

en común.

CCL 

CSC 

VSC-B2.3 1º-VSCB2.3.1 -

Describe oralmente

as características de

diferentes persoas.

Describe oralmente as

características de diferentes

persoas.

X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CCL 

CSC 

VSC-B2.3 1º-VSCB2.3.2 -

Recoñece e explica

emocións e estados

de ánimo das demais

persoas.

Recoñece emocións e

estados de ánimo das demais

persoas.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL

CSC
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VSC-B2.3 1º-VSCB2.3.3 -

Identifica e comunica

as emocións dos e

das personaxes en

fotografías, pinturas

ou películas.

Identifica as emocións dos e

das personaxes en

fotografías, pinturas ou

películas.

X PROCEDEMENTOS: Probas

específicas.  INSTRUMENTOS:

Resolución de exercicios e

problemas.

CCL

CSC

CSIEE

VSC-

B2.3

1º-VSCB2.3.4 -

Dramatiza feitos

observados,

reflectindo os

sentimentos e

estados de ánimo

dos e das

protagonistas.

Dramatiza de xeito guiado

estados de ánimo.

X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Xogos de

simulación e dramáticos.

CSC

CCEC

VSC-

B2.4

1º-VSCB2.4.1 -

Representa e

dramatiza diferentes

formas de vida

Representa diferentes

formas de vida.

X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Xogos de

simulación e dramáticos.

CSC

CCEC

VSC-

B2.4

1º-VSCB2.4.2 -

Identifica

necesidades dos

seus compañeiros e

Identifica calidades dos seus

compañeiros.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CCL

CSC
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compañeiras, resalta

as súas calidades e

emite cumprimentos.

VSC-

B3.1

1º-VSCB3.1.1 -

Desenvolve

actitudes de

colaboración en

situacións informais

de interacción

social.

Desenvolve actitudes de

colaboración.

X X X PROCEDEMENTOS:

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario

Observació

n

de clase.

CSC

CNIEE

VSC-

B3.1

1º-VSCB3.1.2 - Pide

axuda, cando a

precisa, e presta

axuda aos

compañeiros e

compañeiras.

Pide axuda cando a

precisa, e presta axuda aos

compañeiros e

compañeiras.

X X X PROCEDEMENTOS:

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario

de clase

Observació

n

CSC

CNIEE

VSC-

B3.1

1º-VSCB3.1.3 -

Mantén boas

relacións cos

compañeiros e

compañeiras.

Mantén boas relacións cos

compañeiros e

compañeiras.

X X X PROCEDEMENTOS:

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario

de clase.

Observació

n

CSC

VSC- 1º-VSCB3.1.4 - Pon Manifesta unha actitude X X X PROCEDEMENTOS: Observación CSC
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B3.1 de manifesto unha

actitude
aberta sistemática

aberta cara aos

demais compartindo

puntos de vista e

sentimentos durante

a interacción social

na aula.

durante as interaccións na

aula.

INSTRUMENTOS: Diario de clase. CNIEE

VSC-B3.2 1º-VSCB3.2.1 -

Soluciona os

problemas persoais

da vida escolar coa

independencia

adecuada a súa idade

Busca solucións con axuda

para resolver problemas

persoais da vida escolar.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CAA 

CSIEE 

CSC 

VSC-B3.3 1º-VSCB3.3.1 -

Coñece e enumera as

normas de

convivencia da aula.

Coñece as normas de

convivencia da aula.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC 

VSC-B3.3 1º-VSCB3.3.2 - Pon

en práctica procesos

e razoamentos

sinxelos para valorar

se determinadas

Recoñece como necesario o

cumprimento das normas de

convivencia.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC 

CSIEE 
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condutas son acordes

ás normas de

convivencia

escolares.

VSC-B3.3 1º-VSCB3.3.3 - Fai

uso adecuado do

material.

Fai uso adecuado do

material.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC 

VSC-B3.4 1º-VSCB3.4.1 -

Realiza diferentes

tipos de

actividades

independentemente

do seu sexo.

Realiza diferentes tipos de

actividades

independentemente do seu

sexo.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC 

VSC-B3.4 1º-VSCB3.4.2 -

Colabora con persoas

do outro sexo

Colabora con persoas do

outro sexo en diferentes

situacións

X X X
PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

CSC 

en diferentes

situacións escolares.

escolares. INSTRUMENTOS: Diario de clase.
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VSC-B3.5 1º-VSCB3.5.1 -

Colabora en

campañas escolares

sobre a importancia

do respecto das

normas de educación

viaria.

Respecta as normas viarias

básicas e participa en

campañas escolares.

X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

CSC 

CSIEE 

VSC-B3.5 1º-VSCB3.5.2 -

Recoñece e interpreta

o significado dos

sinais de tráfico de

uso frecuente.

Recoñece e identifica sinais

de tráfico de uso frecuente.

X PROCEDEMENTOS: Observación

sistemática. Análise das producións

dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Diario de clase.

Xogos de simulación e dramáticos.

CSC 

CAA 

VSC-B3.5 1º-VSCB3.5.2 -

Explica oralmente a

importancia de

respectar os sinais de

tráfico.

Explica oralmente a

importancia de respectar os

sinais de tráfico.

X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. Probas

específicas.

INSTRUMENTOS: Producións orais.

Proba de interpretación de datos.

CSC 

CCL 

 

 

2. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
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A metodoloxía  desenvolverase  de  forma  activa contando  coas  ideas  previas  que  posúa  o  alumnado,  e  globalizada para  desenvolver  as

competencias básicas e potenciar a construcción de aprendizaxes significativas. 

Tratarase sempre de despertar neste alumnado a curiosidade e o interese, que fagan cousas conxuntamente e que progresen ao seu propio

ritmo  respectando o ritmo dos demáis, cada vez con maior autonomía, de forma que integren os elementos do currículo con un enfoque

orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas.  

As estratexias a seguir variarán tanto como sexa necesario para evita-la monotonía por repetición excesiva das mesmas técnicas e

procesos.  Dentro da metodoloxía empregada atenderase á individualización e a socialización.  

 

 A individualización suporá un tratamento específico para cada neno/ nena segundo as súas características particulares ou as peculiaridades da

aprendizaxe que ten que adquirir, pretendendo que cada un adquira o desenvolvemento máximo das súas capacidades.  

 

A socialización  metodolóxica  implicará  a  realización  de  actividades  que  favorezan  a  inclusión de  cada alumno/a  no seu grupo,  e,  como

consecuencia, a creación de actitudes sociais positivas e a integración futura da persoa na sociedade na que vive. Para isto realizaranse a maior

parte das actividades de forma cooperativa potenciando o traballo en grupo. 

 

• Faranse traballos en equipo para que aprendan a repartir funcións, a responsabilizarse da súa parte correspondente, a respecta-la forma

de facer dos compañeiros...a compartir cos demais unha tarefa conxunta. 

 

• Faranse postas en común e asambleas para que aprendan a expresarse oralmente e con orden, valorando, tanto o que fai cada un deles,

coma o que fai cada membro do grupo, respectando sempre a quenda de palabra. 

 

• Aplicaranse tamén os métodos inductivo e deductivo. Dadas as características psicolóxicas do alumnado desta idade, é necesario partir

basicamente dunha metodoloxía inductiva, ofrecéndolles información de canto teñen ao seu redor, pois deben aprender dende a realidade
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que viven. Aprenderán a coñecer canto lles rodea e pouco a pouco a afondar nalgunha característica xeral e irán empezando a aplicar,

dentro do posible, deduccións sobre o aprendido. 

• No tratamento da diversidade do alumnado atenderase ás peculiaridades individuais e do medio ao que pertencen, así como ás súas

características, procedencias, capacidades... A atención á diversidade supón a elaboración de programas específicos, coa correspondente

selección de actividades... (variadas e con diferentes graos de dificultade). 

 

• Como a aprendizaxe é un proceso interactivo, no que cómpre a participación activa e dinámica de todos, intercambiarán habilidades,

actitudes, intereses e destrezas propiciando un ambiente de cooperación. 

 

• Traballaremos a partir de tarefas e proxectos de traballo en contextos auténticos onde se podan levar a cabo as vivencias e que

potencien que cada neno teña un papel protagonista e o recoñecemento da súa valía persoal e das súas contribución aos diferentes

grupos nos que desenvolven a actividade. 

• A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento

de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de fomentar o hábito da

lectura, diariamente os alumnos e alumnas adicarán un tempo á lectura de 20 minutos. 

 

• Dispoñeremos na aula de recunchos para poder atender mellor ás diferencias, intereses e ritmos de aprendizaxe de cada neno/ nena,

ademais de axudar a desenvolver a autonomía e os hábitos de traballo. Os recunchos previstos son: 

 

- Biblioteca de aula 

- Xogos 

- Plástica  
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- Matemáticas.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA ÁREA DE EDUCACIÓN EN VALORES E CÍVICOS  

 

Na aula de Educación en Valores e Cívicos se levará a cabo os seguintes principios metodolóxicos: 

 Partir das experiencias, problemas e intereses do alumnado para propiciar o pensamento en perspectiva e a implicación emocional. 

 Traballo a partir de tarefas e proxectos de traballo en contextos auténticos onde se podan levar a cabo as vivencias e que potencien

que cada neno teña un papel protagonista e o recoñecemento da súa valía persoal e das súas contribución aos diferentes grupos nos que

desenvolven a actividade. 

 Distribuír ao alumnado en grupos de traballo cooperativo para a realización de tarefas e que lle permitan ao alumnado a análise, a

expresións e interpretacións de pensamentos, sentimentos e feitos e o uso da linguaxe para regular a conducta e relacionarse cos demais.

 O papel do mestre será de guía/orientadora acompañando ao alumando nos seus procesos de ensinanza-aprendizaxe. 

 Se creará un clima de cooperación na realización das tarefas en grupo e un clima afectivo, respectuoso para que todos podan expresar

libremente os seus sentimentos, opinións... 

 Utilizar a actividade lúdica como medio para interiorizar os contidos da área.

4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

No que respecta aos medios, materiais e recursos, utilizados este curso dividirémolos en catro apartados (humanos, materiais tecnolóxicos e

naturais).

- Recursos humanos: persoas titoras, persoal de apoio na aula (mestres con dispoñibilidade horaria) e mestres especialistas de AL e PT.
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- Recursos materiais: libro do alumnado, dicionarios, materiais funxibles diversos (materiais de reciclaxe,  metros,   pesas,

diferentes medidas de capacidade como botellas, medidores de cociña e diferentes envases...). Tamén contamos con pasatempos,

xogos de mesa, xoguetes didácticos.

- Recursos tecnolóxicos: taboleiro dixital interactiva, utilización da rede (vídeos sobre temas que tratamos, procura de información e

outras tarefas que necesitaron dos medios tecnolóxicos dispoñibles).

- Recursos naturais: O noso centro está nun entorno privilexiado polo que dispoñemos de aulas naturais fóra do edificio escolar. 

 

5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Tendo en conta a ORDE do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na

Comunidade Autónoma de Galicia, a avaliación ten como finalidades a valoración dos procesos e dos resultados de aprendizaxe do alumnado e

o exercicio da práctica docente. A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no

conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave e considérase integrada no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade

ordinaria da aula, converténdose nun referente tanto para valorar o progreso do alumnado como a mellora continua do proceso educativo e punto

de referencia para a adopción das medidas de atención á diversidade. 

Polo tanto, os referentes para avaliar serán: 

 Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe definidos en cada área e concretados a través dos indicadores de logro. (perfil

de área). 

 O grao de consecución dos estándares de aprendizaxe das distintas áreas relacionadas coas competencias básicas (perfil competencial). 

A avaliación será realizada en tres momentos: 
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 1ª Ao comezar farase unha avaliación inicial como función diagnóstica, coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a

progresión  axeitada  no  seu proceso de aprendizaxe,  incidindo na obtención  de información sobre  o  grao de desenvolvemento  das

competencias clave 

  2ª Ó longo do curso, como función formativa, farase a avaliación continua, revisando o nivel de consecución dosestándares marcados na 

programación e analizando datos de toda índole (procedementos utilizados, metodoloxía, reforzos necesarios...) a través de tres sesións 

de avaliación, unha por cada trimestre. 

  3ª  A avaliación  final, ao rematar o curso, en que valorará o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe, tendo en conta os

indicadores de logro. Aquí a información acumulada anteriormente axudará a tomar decisións sobre a promoción do alumnado, os cambios

que serán necesarios introducir no proceso educativo, a orientación á familia, etc. 

 

Os procedementos de avaliación empregados serán: 

 A observación sistemática 

 A análise das producións dos alumnos 

 As probas específicas 

 Os intercambios orais cos alumnos 

A información será recollida nos seguintes instrumentos de avaliación: 

 Escala de observación 

 Diario de aula 

 Rúbricas 
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 Fichas de rexistro 

Outro tipo de avaliación que se levará a cabo será a autoavaliación ao final de cada unidade xa que é indispensable para lograr que o alumnado

acade certa autonomía e implíquese responsablemente no proceso de aprendizaxe, ademais de que elabore xuízos e criterios persoais.  

Os criterios de cualificación serán os a continuación especificados: 

Criterios de cualificación Porcentaxe
Valoración dos contidos, competencias adquiridas ou traballadas 50 % 

Realización do traballo na clase: desenvolvemento axeitado de tarefas e actividades, presentación 

do caderno, fichas, traballo individual e en equipo…

 

30 % 

Comportamento na aula, participación, interese, motivación… 20% 

En relación á promoción do alumno ou alumna, o equipo docente, decidirá sobre a mesma, tendo en conta os criterios de promoción, así como o

grao de adquisición das competencias correspondentes, e tomando especialmente a consideración e o criterio do titor.  

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para

resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

Para a promoción terase en conta que permanecerán un ano máis no nivel aqueles alumnos ou alumnas con tres áreas suspensas, no caso de

que estas sexan matemáticas e lingua castelá e lingua galega.  
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Promocionará, por imperativo legal, aquel alumno que xa permaneceu un ano máis nalgún dos cursos anteriores. 

Polo tanto, os criterios de promoción nas áreas instrumentais serán: 

ÁREA DE LINGUA E LITERATURA GALEGA 

• Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia

infantil. 

• Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso. 

• Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo. 

• Participa no traballo en pequeno grupo. 

• Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

• Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada. 

• Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á experiencia do alumnado con apoio

visual. 

• Le textos sinxelos en voz alta admitindo o silabeo. 

• Amosa interese pola lectura. 
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• Elabora pequenos textos ou frases con certa coherencia. 

• Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas:  disposición no papel,  limpeza e

calidade caligráfica. 

• Recoñece de forma xeral, palabras e sílabas. 

• Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. 

• Recoñece a relación entre son e grafía. 

• Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís. 

           ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

• Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias, admitíndose interferencias lingüísticas co galego. 

• Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras. 

• Participa en diversas situacións de comunicación. 

• Comprende, con axuda, o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

• Canta cancións, conta e recita pequenos contos e poemas. 

• Le con pronunciación axeitada textos sinxelos e breves, adaptados a súa idade. 
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• Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer. 

• Escribe, con axuda, textos moi sinxelos. 

• Presenta os seus escritos con caligrafía clara e limpa, evitando riscos. 

• Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 

• Forma e ordena correctamente oracións simples. 

• Dramatiza con xestos e palabras, escenas de contos. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e ordenado no caderno e en calquera aspecto a traballar na área de

Matemáticas. 

• Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

• Le, escribe e ordena números ata o 99. 

• Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica. 

• Emprega procedementos diversos na realización de cálculos numéricos básicos (suma e resta). 

• Realiza medicións co palmo, o paso e o pé. 
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• Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade. 

• Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un mesmo e a outros puntos utilizando os conceptos de esquerda-

dereita, diantedetrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

• Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do contorno inmediato. 

       A avaliación por competencias terá en conta os tres tipos de estándares de aprendizaxe que existen. No caso dos estándares concretos, 

aparecerán reflectidos por separado das Competencias Clave. O resto dos estándares, os transversais a varias, quedan inmersos dentro das 

competencias. 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR (observación directa, intercambio orais entre alumnos, diario de clase 

do profesor) 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LER (observacion directa e diario de clase do profesor) 

COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR (rúbrica de expresión escrita, análise de textos escritos e caderno de clase) 

COÑECEMENTO DA LINGUA (probas específicas abertas, caderno de clase, diario de clase) 

EDUCACIÓN LITERARIA (análise de producción no caderno de clase, diario de clase) 

C. APRENDER A APRENDER (análise de producións) 

C. SOCIAL E CÍVICA (Observación directa)  
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                                                                                        LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR (observación directa, intercambios orais entre alumnos, diario de 

clase do profesor) 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LER (observación directa e diario de clase do profesor) 

COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR (rúbrica de expresión escrita, análise de textos escritos e caderno de 

clase) 

COÑECEMENTO DA LINGUA (probas específicas abertas, caderno de clase, diario de clase) 

EDUCACIÓN LITERARIA (análise de producción no caderno de clase, diario de clase) 

C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( intercambios orais entre alumnos, observación directa, diario de clase do 

profesorado) 
C. APRENDER A APRENDER (análise de producións) 

C. SOCIAL E CÍVICA (Observación directa)  
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TIPOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A identidade e dignidade da persoa (observación sistemática e intercambios orais cos alumnos) 

Comprensión e o respecto nas relacións interpersoais (caderno de clase e producións dos alumnos) 

A convivencia e os valores sociais (observación directa, intercambios orais cos alumnos, caderno de clase do 

profesorado) 
 

Comunicación lingüística  (intercambios orais cos alumnos, observación directa e diario de clase do profesorado) 
Competencia social e cívica (intercambios orais coa alumnos, observación directa e diario de clase do profesorado) 

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (intercambios orais cos alumnos, observación directa e diario de clase do 

profesorado) 
 

 

MATEMÁTICAS
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TIPOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (Análise de resolución de exercicios e problemas, diario de 

clase, observación )  
NÚMEROS  (Análise de resolución de exercicios e problemas, probas específicas de resolución de exerccios e 

problemas, caderno de clase, observación, diario de clase do profesor) 
MEDIDA ( Análise de resolución de exercicios e problemas, probas específicas de resolución de exerccios e 

problemas, caderno de clase, observación, diario de clase do profesor) 
XEOMETRÍA ( Caderno de clase, resolución de exercicios e problemas, probas específicas de resolución de 

exercicios e problemas, diario de clase do profesor) 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE ( Caderno de clase, resolución de exercicios e problemas, probas específicas de 

interpretación de datos, diario de clase do profesor) 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (análise do caderno de clase e resolución de exercicios e problemas, 

observacion e diario de clase do profesor) 
COMPETENCIA MATEMÁTICA ( análise de resolucion de exerccios e problemas, probas especificas de resolución de 

exercicios e problemas, caderno de clase, observación directa e diario de clase do profesor) 
COMPETENCIA DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR (observación directa e diario de clase do profesor) 
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CIENCIAS SOCIAIS

 

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

CONTIDOS COMÚNS  (Diario de clase, observación directa, analise de traballos ou investigacións)  

O MUNDO QUE NOS RODEA  (Probas específicas obxectivas e abertas, exposicións dun tema, caderno de clase, 

observación directa, diario de clase do profesor) 
VIVIER EN SOCIEDADE ( Probas específicas obxectivas e abertas, exposicións dun tema, caderno de clase, 

observación directa, diario de clase do profesor) 
AS PEGADAS DO TEMPO (Probas específicas obxectivas e abertas, exposicións dun tema, caderno de clase, 

observación directa, diario de clase do profesor) 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (Observacion directa e diario de clase do profesor) 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA (Observación directa e diario de clase do profesor) 

 

 

CIENCIAS NATURAIS 

 

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA (Diario de clase, observación directa, analise de traballos ou investigacións)  

O SER HUMANOS E A SAÚDE  (Probas específicas obxectivas e abertas, exposicións dun tema, caderno de clase, 

observación directa, diario de clase do profesor) 
OS SERES VIVOS ( Probas específicas obxectivas e abertas, exposicións dun tema,e caderno de clase, observación 

directa, diario de clase do profesor) 
MATERIA  E  ENERXÍA  (Probas  específicas  obxectivas  e  abertas,  exposicións  dun  tema,  caderno  de  clase,

observación directa, diario de clase do profesor) 
A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS (Probas específicas obxectivas e abertas, exposicións dun tema, caderno 

de clase, observación directa, diario de clase do profesor) 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (Observacion directa e diario de clase do profesor) 

COMPETENCIA MATEMÁTICA (Observación directa e diario de clase do profesor) 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado como os proceso de ensino e a nosa práctica docente. Os aspectos aos que se atenderá son

os seguintes:

- PXA e organización e coordinación do claustro.

- Coordinación do equipo de ciclo.

- Coordinación do Departamento de Orientación e especialistas.

- Seguimento do Plan Lector cas diferentes actividades propostas polos equipos de centro.

- Planificación das tarefas.

- Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e aprobación de acordos. Implicación dos membros. Proceso de integración no 

traballo. Relación entre o alumnado, entre o alumnado e profesorado.

Os procedementos e instrumentos existentes para avaliar o proceso de ensinanza son:

- Intercambios orais: entrevista con alumnos entrevistas cas familias.

- Resultado do proceso de aprendizaxe dos alumnos/as.

- Tamén avaliaremos a programación de aula co fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso, avaliaranse os seguintes 

indicadores:



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

a) Desenvolvemento na aula da programación.

b) Adecuación de obxectivos, estándares e metodoloxía coas necesidades reais.

Por último, avaliarase a propia práctica docente. Nas sesión de avaliación avaliaranse os procesos de ensino e a práctica docente en relación 

coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos da etapa e das áreas e co desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación 

incluirá, polo menos, os seguintes aspectos:

- Os datos recollidos nas entrevistas coa familia. 

- Os informes anteriores dos alumnos/as.

- Observación directa do alumno/a durante o 1º mes do curso.

- Pruebas orais ou escritas para comprobar a consecución dos obxectivos do curso anterior.

Unha vez valorada a información recollida, levaranse a cabo as medidas de atención á diversidade que cada alumno/a precise.

              7. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS A ADOPTAR

Durante o primeiro mes de cada curso escolar se realizará unha avaliación inicial, coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e

facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre o grao de desenvolvemento das

competencias clave. Esta avaliación centrarase na análise dos informes persoais de etapa ou curso anterior, nas áreas instrumentais (lingua

galega e castelá  e matemáticas),  na integración do alumnado no grupo,  o  seu comportamento e hábitos de traballo e  se completará coa

información obtida das familias. Esta información será un punto de referencia para a toma de decisións na programación de aula, así como a

adopción de medidas ordinarias e extraordinarias que se consideren oportunas para cada alumno e alumna. 
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Levaremos a cabo, exercicios e actividades que nos permitan, a través da observación sistemática, ver como están afianzados os contidos do

curso anterior.  

Ademais faremos dinámicas para traballar a cohesión do grupo e poder formar equipos para potenciar o traballo cooperativo e en equipo e aplicar

estruturas cooperativas. 

Ao comezo do novo curso realizaremos unha avaliación inicial a cal nos permitirá saber cales son os coñecementos previos do alumnado e a

adquisición das diferentes competencias básicas. Deste xeito poderemos partir deles á hora de levar a cabo a nosa práctica educativa e avanzar

cara a adquisición dos novos coñecementos. Esta proba avaliarán contidos referidos a matemáticas, lingua castelá, lingua galega e ciencias

naturais e sociais. 

Na área de matemáticas avaliaremos nocións espacio-temporais, aspectos cuantitativos (cantidade, medida…) e cualitativos (identificación de

atributos, clasificacións, seriacións…). 

Nas áreas de lingua avaliaremos a expresión e a comprensión. 

Nas áreas de ciencias naturais e sociais avaliaremos aspectos relacionados co corpo, o tempo atmosférico e coa súa contorna. 

Se algún alumno presentase dificultades en algunha competencia ou non acadase os obxectivos valorarase a posibilidade de recibir o apoio das

especialistas en audición e linguaxe ou de pedagoxía terapéutica. 

• Probas:  

 Observación directa de actitude e comportamento individual e grupal en actividades cotiás: traballo persoal, traballo cooperativo e xogo. 

 Actividades de expresión oral en galego e castelán: desenvolvemento do neno ou nena na asemblea. 

 Proba de comprensión oral: debuxo seguindo indicacións orais. 
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 Proba de lectura: identificación de letras (maiúsculas e minúsculas), lectura de sílabas directas, inversas e mixtas, palabras e frases. 

 Tarefas de expresión escrita en galego e castelán: escritura de palabras relacionadas coas vacacións, escritura libre, escritura do seu

nome, etc. 

 Actividades de contidos matemáticos que se adecúen aos mínimos do 1º nivel: recoñecemento de números, realización das grafías, serie

numérica, asociación número-cantidade, sumas, etc. 

 Actividades relacionadas coas ciencias naturais e sociais: recoñecemento das partes da cara e do corpo, froitos do outono, debuxo dos

membros da familia, etc. 

 

• Os resultados desta avaliación darannos información sobre:  

 Descrición do grupo.

 Necesidades individuais e de grupo. 

 

Unhas e outras orientarán e condicionarán a actuación docente. 

 

DESCRICIÓN E NECESIDADES ACTUACIÓN 
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 Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con 

facilidade de actividade...). 

 Cohesión do grupo. 

 Rexeitamentos ou liderazgos. 

 Fortalezas e necesidades que se identifican no grupo en 

canto ao desenvolvemento o currículo. 

 Fortalezas e necesidades que se identifican no grupo en 

canto a aspectos competenciais. 

 Fortalezas e necesidades que se identifican. 

individualmente en canto ao desenvolvemento do 

currículo. 

 Fortalezas e necesidades que se identifican 

individualmente en canto a aspectos competenciais.  

 Alumnos que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de 

aprendizaxe: alumnos con necesidades educativas, con 

altas capacidades, con necesidades non diagnosticadas 

pero que requiran atención específica por estar en risco, 

pola súa historia familiar.... 

 Planificación de estratexias metodolóxicas. 

 Xestión de aula: agrupamentos, espazos, xestión de 

tempos grupais para favorecer a intervención individual. 

 Recursos que se van empregar. 

 Medidas curriculares específicas. 

 Estratexias de seguimento da eficacia de medidas... 

 Modelos de seguimento de alumnado con necesidades 

específicas. 

 Planificación de reforzos ou ampliacións. 

 Periodos e  modos de avaliación . 

 Información e interacción coas familias. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE  

 

Prestarase especial atención ao alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE), é dicir, ao alumnos que segundo o Capítulo 

I, artículo 71 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación tras a modificación da Lei Orgánica 8/2013 do 9 de febreiro para a Mellora da 

Calidade 

Educativa,  son os que:  “que requiren dunha atención educativa diferente á ordinaria,  por  presentar  necesidades educativas especiais,  por

dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, polas súas altas capacidades intelectuais, por incorporación tardía ao sistema educativo, ou por

condicións persoais ou de historia escolar”. 

Polo tanto, conxuntamente entre a titora e o Departamento de Orientación acordaranse unha serie de medidas de atención á diversidade para o

alumnado. Seguindo o Decreto 229/2011, de 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei  orgánica 2/2006,  de 3 de maio, de educación,

enténdense por  medidas de atención á diversidade aquelas actuacións,  estratexias e programas destinados a proporcionar  unha resposta

axustada ás necesidades educativas do alumnado. Estas medidas se clasifican en ordinarias e extraordinarias. 

  A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada

desa valoración, realizarase da forma o máis temperá posible. Así adoptaremos as medidas necesarias para facer realidade esa identificación,

valoración e intervención. 

 Con carácter xeral, os mecanismos de reforzo, poñeranse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, e poderán ser

tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario ou as adaptacións do currículo.  



PROGRAMACIÓN 1º EP CEIP APÓSTOLO SANTIAGO curso 2021/2022
 
 

Tendo en conta as necesidades deste grupo de alumnos, as medidas que tomaremos en principio serán as seguintes: 

MEDIDAS ORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

Materiais e recursos didácticos diferenciados, diversificados

e adaptados ás necesidades específicas. 

Organización  dos  tempos  de  traballo  en  agrupamentos

diversos para desenvolver as diferentes capacidades. 

Profesorado de dispoñibilidade horaria con horas de apoio

dentro da aula. 

Distribución  en  grupos  de  traballo  cooperativo  combinando

alumnos que contan con distintos ritmos de aprendizaxe. 

Ensinanza titorizada, alumno guía, e axuda entre iguais. 

Adaptación dos instrumentos e procedementos de avaliación. 

Adaptación de materiais: manipulativos e visuais. 

Adaptación das tarefas: nivel de esixencia axeitado e metas 

alcanzables. 

 
MEDIDAS EX TRAORDINARIAS 

 

 
Organizativas Curriculares 

 Apoio das especialistas de PT e AL. 

 

Non hai. 
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10.  PREVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN NOS ESCENARIOS DE ACTIVIDADE SEMIPRESENCIAL E/OU NON 

PRESENCIAL

En caso de actividade lectiva semipresencial ou non presencial traballaremos a través da aula virtual do centro. Partimos de que os contidos

están interrelacionados entre sí polo que se potenciará un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da

aprendizaxe baseada nas competencias.

Semanal ou quincenalmente colgaríanse actividades que incidan nos seguintes aspectos: lecturas comprensivas, escritura creativa e funcional,

gramática, vocabulario, cálculo, numeración, resolución de problemas ligados a vida cotiá, xeometría…Tamén realizaremos tarefas que faciliten

a contextualización  das aprendizaxes:  pequenas investigacións (lapbook),  proxectos,  maquetas,  actividades de experimentación…, onde o

alumnado avance no desempeño das competencias chave.Todo isto sen esquecer o uso das TIC (búsqueda de información…). As áreas de

matemáticas e lingua castelá apoiarianse ademáis no uso dos libros de texto funxible cos que contamos.

Potenciaremos a variedade de materiais e recursos, considerando a integración das tecnoloxías da información e da comunicación no proceso

de ensino-aprendizaxe. Será fundamental o aproveitamento dos recursos que o alumnado teña na casa.

Establecerase comunicación coas familias a través dos diferentes medios telemáticos cos que contamos (Aula Virtual, correo electrónico, Abalar

e chamada telefónica).
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