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1. Contidos e competencias imprescindibles 

ÁREA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Criterio de avaliación (ítems) Contidos Competencias 

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe  

Progresa no control dos seus sentimentos e 

emocións. 

● Identificación, verbalización e expresión de 

sentimentos, emocións, vivencias, 

preferencias e intereses propios e das 

demais persoas 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

Identifica características diferentes nun 

compañeiro ou nunha compañeira e adopta 

posturas non discriminatorias. 

● Respecto das características diferenciais 

que presentan as persoas en función da 

idade, o sexo ou a procedencia cultural 

Competencia social e cidadá 

Bloque 2: O xogo e movemento  

Sitúa os obxectos e localízaos: diante-detrás, 

dentro-fóra, arriba-abaixo, preto-lonxe, 

enriba-debaixo, primeiro-derradeiro. 

● Orientación e situación espacial entre 

elementos do medio e de si mesmo 

Competencia matemática 

Presenta unha boa motricidade fina. 

 

● Dominio gradual das actividades 

manipulativas de carácter fino 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

Amosa interese polos xogos cooperativos. ● Participación en xogos que esixan 

movementos e desprazamentos 

individualmente ou de forma colectiva. 

Competencia social e cidadá 

É quen de coordinar a súa acción coa das ● Aplicación do control no ton, na postura, Competencia en autonomía e iniciativa persoal e 
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compañeiras e compañeiros cando o xogo o 

require 

na respiración e no equilibrio en diversas 

situacións de actividade corporal. 

competencia social e cidadá 

Soluciona autonomamente as necesidades 

que xorden durante o xogo 

● Exercitación de movementos axustados ás 

esixencias da situación (espazos, tempos e 

normas) e aos movementos doutros. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

Gústalle participar en xogos que supoñen 

exercicio motor, como carreiras e saltos 

● Gusto a través da participación en 

actividades lúdicas, de movemento e 

deportivas. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

Bloque 3: A actividade cotiá  

Participa activamente nas actividades e 

tarefas. 

● Exercitación progresivamente autónoma 

de tarefas e responsabilidades de coidado 

de si mesmo, do medio, dos materiais e 

dos seres vivos 

Competencia de autonomía e iniciativa persoal 

Coñece e respecta as normas da escola. ● Participación na elaboración e 

cumprimento das normas de relación e 

convivencia 

Competencia social e cidadá 

Bloque 4: O coidado persoal e a saúde  

Identifica obxectos perigosos adoptando as 

precaucións apropiadas en cada caso. 

● Axuste ás normas básicas na utilización de 

obxectos e espazos 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 

É autónomo/a no coidado de si mesmo/a ● Toma de conciencia, na medida das súas 

posibilidades, do seu propio papel no 

mantemento da saúde 

Competencia de autonomía e iniciativa persoal e 

competencia para aprender a aprender  
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ÁREA DE COÑECEMENTO DO ENTORNO 

Criterios de avaliación (ítems) Contidos Competencias 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medidas.   

Realiza exploracións e experimentacións cos 

materiais que se lle ofrecen 

● Curiosidade pola experimentación con 
materiais, obxectos e substancias. 

Competencia matemática, competencia para 
aprender a aprender. 

Conta de forma ordenada e dando un 

cardinal final que representa a cantidade de 

obxectos dada. 

● Asociación dos primeiros números para 
contar elementos e obxectos cotiáns. 

Asocia algúns números coas cantidades que 

representan. 

● Elaboración de producións relacionadas 
coa grafía de números, realización de 
operacións básicas (sumas básicas e 
iniciación á resta) e representacións 
gráficas. 

Fai uso do número en situacións funcionais e 

cun valor conceptual como: indicar as 

cantidades dos ingredientes dunha receita, 

compoñentes dun equipo... 

● Valoración da funcionalidade dos números 
cardinais e ordinais en situacións da vida 

       cotiá. 

Bloque 2. Achegamento á natureza.  

Gústalle participar nos proxectos e pequenas 

investigacións que se fan na aula. 

● Participación en proxectos e 
investigacións, expresando as actividades 
realizadas e os resultados obtidos 
mediante diferentes representacións. 

Competencia para aprender a aprender e 
competencia en autonomía e iniciativa persoal 

Identifica algunha característica e función ● Identificación e afondamento no estudo 
dalgunhas características e funcións vitais 

Competencia no coñecemento e interacción co 
mundo físico 
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vital dos seres vivos dos seres vivos. 

Relaciona determinados animais co seu 

hábitat natural. 

● Discriminación das características da forma 
de vida dalgúns animais. 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade.  

Adapta o seu comportamento ás regras dos 

diferentes contextos. 

● Identificación de comportamentos e 
actitudes adecuadas en relación ás normas 
que rexen nos diversos grupos aos que se 
pertence. 

Competencia social e cidadá 

Coñece os medios de transporte e 

comunicación. 

● Clasificación de servizos, espazos e 
profesionais en función de diversos 
criterios. 

Competencia no coñecemento e interacción co 
mundo físico 

Sente curiosidade por achegarse ao 

coñecemento de sucesos relevantes da 

historia da comunidade galega, de España e 

do mundo. 

● Recoñecemento dalgúns signos de 
identidade cultural galega apreciando os 
cambios que se producen no modo de vida 
co paso do tempo. Sucesos e persoas 
relevantes da historia da súa comunidade, 
do seu país e do mundo. 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Criterios de avaliación (ítems) Contidos Competencias 

Bloque1: Linguaxe verbal  

Comunícase de xeito correcto e 

comprensible, tendo en conta o contexto e 

adaptando as súas producións. 

● Comunicación fluída, axeitada e precisa 
cos compañeiros e coa persoa adulta, 
empregando as fórmulas de cortesía 
segundo corresponda. 

 

Competencia lingüística  
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Amosa interese por  aportar a súa 

contribución ás conversas da aula, 

entendendo o funcionamento das quendas e 

a importancia do respecto ás manifestacións 

das demais persoas.  

● Participación activa nas conversas da aula, 
respectando as quendas e as 
manifestacións das demais persoas.   

Competencia lingüística e social e cidadá 

Ten conciencia do uso axeitado da linguaxe e 

do apropiado da súa corrección. 

● Uso de frases de construción sinxela, con 
vocabulario amplo e oportuno e coa 
concordancia apropiada en cada caso. 

Compentecia lingüística  

Implícase na produción escrita para a 

comunicación de ideas. 

● Iniciación do uso da lingua escrita en 
situacións contextualizadas e significativas. 

Recoñece e escribe o seu nome e outras 

palabras significativas do contexto. 

● Recoñecemento e escritura do seu nome e 
tamén de palabras significativas e 
contextualizadas 

Amosa interese por participar en 

interaccións nunha lingua estranxeira. 

● Interese por participar en interaccións 
orais en lingua estranxeira, en rutinas e 
situacións habituais de comunicación, 
amosando unha actitude positiva cara a 
esta lingua 

Compentecia lingüística  

Emprega expresións convencionais de 

cortesía de saúdo na lingua estranxeria 

Participa empregando formas non 

lingüísticas (xestos, accións) en actividades 

desenvolvidas na lingua estranxeira 

Bloque 2. Linguaxe artística  

Manifesta diferentes expresións plásticas de 

forma creativa empregando os medios ao 

● Expresión creativa e orixinal das súas 
capacidades plásticas, empregando 
diferentes materiais, útiles e soportes.  

Competencia cultural e artística 
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seu alcance. 

Reproduce esquemas rítmicos. 
● Exercitación de movementos que marquen 

o pulso dunha canción, secuencia rítmica 

ou rima. 

Competencia cultural e artística 

Acórdase de fragmentos de música 

traballados. ● Interpretación dun repertorio elemental 

de cancións sinxelas. 

Participa activamente na interpretación de 

cancións e xogos musicais.  ● Participación en pequenas coreografías e 

xogos musicais. 

Emprega a súa expresión corporal como 

medio de comunicación e expresión en 

situacións diversas. 

● Exploración das súas capacidades 
expresivas corporais e gusto polo seu uso 
en situacións significativas de 
comunicación dramática 

Competencia cultural e artística 

Bloque 3: linguaxe audiovisual e TICS  

Sabe empregar as TIC de xeito apropiado e 

con propósitos concretos. 

● Coñecemento e manexo axeitado das TIC 
nos diferentes contextos, así como dos 
medios audiovisuais ao seu alcance.  

Tratamento da información e competencia dixital 
e competencia de aprender a aprender 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

RELIXIÓN CATÓLICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Coñecer algúns valores humáns que poseen 

no seu interior e que Xesucristo lles ensina. 

A Creación: respeto no coidado e uso da natureza 

e das cousas. Gratitude e admiración pola 

Creación. 

O corpo humano é regalo de Deus Creador que 

quere que o neno creza coa colaboración dos pais. 

A saúde: medios que Deus nos ofrece para 

conservala (diferentes persoas nos antenden e 

queren, dannos alimentos, vestido e limpeza) 

Ledicia polo nacemento de Xesús. Relatos do 

nacemento e da vida de Xesús. 

Competencia humanizadora. 

Competencia lingüística. 

Competencia cultural. 

Competencia social e cívica. 

Aprender a aprender. 

Aprender a falar con Xesús e a súa Nai María 

xunto cos compañeiros. 

Algúns textos importantes referidos a Xesús e a 

María. 

Competencia cultural 

Competencia lingüística 

Saber compartir a ledicia do amor que Deus 

nos ten. Valorar as ensinanzas que Xesús nos 

da para aprender a amar aos demáis. 

Deus quere que nos amemos como El nos ama. As 

actividades diarias como medio para construír a 

vida familiar e a relación cos demáis. 

Competencia humanizadora. 

Competencia social e cívica. 
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Competencia lingüística. 

Aprender a aprender. 

Valorar o don que Deus nos fai facéndonos 

fillos seus e parte da súa familia, a Igrexa. 

Expresións de agradecemento e ledicia por 

pertencer a unha familia. 

A manifestación do amor cristiá en xestos de 

compartir e de amizade. A familia, lugar de 

descubrimento e experiencia relixiosa cristiá. 

Valores cristiáns que facilitan a convivencia: 

respeto aos demáis, os seus libros e os seus xogos. 

Competencia humanizadora. 

Competencia social e cívica. 

Competencia lingüística. 

Aprender a aprender. 

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán que ser 
vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: A avaliación que levaremos a cabo será, tal e como establece o Decreto 

330/2009 de 4 de xuño e a Orde do 25 de xuño de 2009, global, continua e formativa. Terá 

carácter diagnóstico e formativo. Valoraranse os avances realizados e os atrasos que se puidesen 

producir para planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias.  

Instrumentos: Diversificaremos as técnicas, situacións e instrumentos de avaliación.  Así teremos 

en conta a observación do alumnado mediante os contactos por videoconferencia ou o análise 

dos traballos do alumnado que as familias nos envíen.  
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Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes 

desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, 

recuperación e ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma 

polo Real Decreto 463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das 

dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do 

alumnado, ata un máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo 

desenvolvido dende a suspensión da actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á 

adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas 

tarefas propostas. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Levaranse a cabo diferentes tipos de actividades: que promovan o pensamento lóxico 

matemático, o razoamento, as relacións numéricas, a resolución de problemas, o 

achegamento á lectoescritura e ás diferentes linguaxes artísticas (manualidades, 

mandalas, actividades e xogos en lingua estranxeira e diferentes cancións). Así mesmo, 

propóñense diferentes xogos e actividades motrices. Moitas destas actividades están 

relacionadas co proxecto que estabamos a desenvolver para non perder o fío conductor. 
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Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Cada semana súbense á Aula Virtual diferentes propostas e actividades de lóxica- 

matemática, lecto-escritura, orientación espacial, linguaxes (arte, inglés, música) e de 

xogo e movemento para que o alumnado poida facer de forma voluntaria. Tívose en 

conta o alumnado con conectividade e o que non tiña acceso ás tecnoloxías dixitais 

preparando, para este último, actividades que foron impresas desde dirección e se lles 

proporcionou a estas familias por medio de protección civil. 

Infórmaselles ás familias das novas actividades propostas e existe un feedback das 

mesmas.  

Materiais e recursos 

Nos documentos que se suben periodicamente á Aula Virtual proporciónanselle ás familias 

recursos online como: vídeos sobre teatro, cine, contacontos, circo, música...; enlaces a 

diferentes webs con xogos online; información sobre apps gratuítas; xogos deportivos; pdf 

con contos dipoñibles para a súa descarga; manualidades relacionadas cos países, recursos 

do PELO, etc. 

Ademais, como recursos persoais, as mestras están en continuo contacto a través de 

espazoabalar, o correo electrónico do nivel e videochamadas. A través destas canles 

soluciónanse dúbidas, avísase de novas actividades, mantense o contacto diario coas 

familias... 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Para informar ao alumnado e ás súas familias empregarase a aula virtual, dentro da páxina web 

do cole, abalarmóbil, correo electrónico e a aplicación de videoconferencia (webex). 
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Publicidade  Na páxina web do centro iranse publicando periodicamente todas as novidades para que, tanto 

familias como alumnado, estean coñecedores de todos os cambios.  

 


