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1.- Introdución e contextualización. 
 

 
O CEIP Cabanas é un centro situado no Concello de Pontevedra. Está localizado nos arredores da cidade 

de Pontevedra. A súa realidade lingüística e maioritariamente castelán falante, se ben o entorno propio do 

centro é galego falante. 

O nivel de 1º de E. Primaria está formado por un grupo de 21 alumnos/as, 10 nenos e 11 nenas. 

Nos dous grupos existe unha variedade de ritmos de aprendizaxe (distintos niveis no dominio lector, 

procesamento da información, atención e concentración…), alumnos/as con dificultades e alumnos/as con 

necesidades educativas especiais previamente diagnosticadas. Compre salientar a presencia dun neno de 

altas capacidades que se lle realizará unha adaptación curricular , de forma que cursará as asignaturas de 

lingua castelá e matemáticas na aula de 2º curso coa mestra Dona Ana María Rodríguez Senra. 

Polo tanto, co obxecto de nos axustar o máximo posible á realidade dos alumnos/as, farase unha 

avaliación inicial ó longo do mes de setembro. A nosa actuación irá encamiñada a responder 

adecuadamente ás diferentes necesidades e adaptar a presente programación ao nivel e características do 

alumnado. Tal atención realizarase en coordinación cos diferentes especialistas e co Departamento de 

Orientación do centro. 

As diversas necesidades serán atendidas, dependendo de cada caso particular, con actividades de reforzo, 

ampliación e metodoloxías que se adapten aos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe. Así pois, 

buscarase a mellor estrutura organizativa posible da aula. 

 
O profesorado que imparte clase nestes grupos é o seguinte: 

- Titora: Águeda Rodríguez García 

- E. Física: José Luis Verdeal Silva 

- E. Musical: Julia Iglesias Jiménez 

- Lingua extranxeira inglés: Guadalupe Hermida Rodríguez 

- Relixión Católica: Fátima Montero Sordo 

- Audición e linguaxe: Cristina García Camiña 

- Pedagoxía terapéutica: Eva Fontáns Fernández 
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2.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave 

O perfil competencial completarasese no curso de formación permanente do profesorado que desenvolveremos neste curso académico. Debido a isto naquelas 

competencias que aínda non están rematadas limitarémonos a reflectir os estándares das distintas áreas que desenvolven esas competencias. 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia Clave: Aprender a aprender (1º primaria) 

 
 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO 

Organizar o propio proceso de 
aprendizaxe en grupo (traballo 
cooperativo) ou individualmente 

  

Adquirir, procesar e asimilar novos 
coñecementos e capacidades. 

  

Buscar orientacións e facer uso delas   

Apoiarse en experiencias vitais e 
aprendizaxes anteriores e aplicalos en 
situacións novas 

  

Ter motivación e confianza nas propias 
posibilidades. 

[1º-EFB1.3.2] , 
 

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia Clave: Aprender a aprender 

Nivel Área Estándares 

1º 
EF 1º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 
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1º 

EF 1º-EFB1.3.5 - Acepta formar parte do grupo que lle corresponda. 

1º 
EF 1º-EFB6.1.1 - Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elexidos como prioritarios: 

1º 
CN 0 estándares 

1º 
CS 0 estándares 

1º 
EF 3 estándares 

1º 
EM 0 estándares 

1º 
EP 0 estándares 

1º 
ERE 0 estándares 

1º 
LC 0 estándares 

1º 
LG 0 estándares 

1º 
MT 0 estándares 

1º 
PLE 0 estándares 

1º 
REC 0 estándares 

1º 
TVA-APVD 0 estándares 

1º 
TVA-ASC 0 estándares 

1º 
TVA-OFL 0 estándares 

1º 
VSC 0 estándares 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia Clave: Competencia Dixital (1º primaria) 

COMPETENCIA DIXITAL 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO 

Uso crítico, creativo e seguro das TIC 
para o traballo, o ocio a inclusión e a 
comunicación 

[1º-LCB3.3.1] , [1º-LCB4.5.1] , [1º-MTB1.3.1] , 

[1º-CNB5.2.2] , 

 
Iníciase no uso das ferramentas TIC en entornos creados polo mestre. 

Uso das TIC para obter, avaliar, 
almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información 

[1º-CSB1.1.1] , [1º-EFB1.2.1] , [1º-CNB3.2.1] , 

[1º-CNB5.2.2] , [1º-CSB2.1.1] , [1º-EMB1.1.4] , 
[1º-EMB1.5.3] , [1º-LCB4.5.1] , [1º-LGB3.4.1] , 
[1º-MTB1.3.1] , 

 
Iníciase no emprego do ordenador e doutros medios tecnolóxicos con 
ferramentas educativas lúdicas. 

Comunicarse e participar en redes de 
colaboración a través de internet. 

[1º-CNB5.2.2] , [1º-LCB.1.3.1] , Emprega a pantalla dixital como ferramenta de comunicación cos outros. 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Nivel Área Estándares 

1º 
CN 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. 

1º 
CN 1º-CNB3.2.1 - Recolle datos a partir da súa observación e comunícaos empregando diferentes soportes. 

1º 
CN 1º-CNB5.2.2 - Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 

1º 
CS 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. 

1º 
CS 1º-CSB2.1.1 - Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna natural, empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 

1º 
EF 1º-EFB1.2.1 - Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información. 

1º 
EM 1º-EMB1.1.4 - Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas calidades. 

1º 
EM 1º-EMB1.5.3 - Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

1º 
LC 1º-LCB.1.3.1 - Participa activamente en diversas situacións de comunicación: -diálogos -exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da información e a comunicación. 
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1º 
LC 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, anécdotas 

1º 
LC 1º-LCB4.5.1 - Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións educativos dixitais como ferramenta de aprendizaxe. 

1º 
LG 1º-LGB3.4.1 - Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento. 

1º 
MT 1º-MTB1.3.1 - Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

Nivel Área Cantidade de estándares elexidos como prioritarios: 

1º 
CN 3 estándares 

1º 
CS 2 estándares 

1º 
EF 1 estándares 

1º 
EM 2 estándares 

1º 
EP 0 estándares 

1º 
ERE 0 estándares 

1º 
LC 3 estándares 

1º 
LG 1 estándares 

1º 
MT 1 estándares 

1º 
PLE 0 estándares 

1º 
REC 0 estándares 

1º 
TVA- 
APVD 

0 estándares 

1º 
TVA-ASC 0 estándares 

1º 
TVA-OFL 0 estándares 

1º 
VSC 0 estándares 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia Clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (1º primaria) 

COMPETENCIA PARA O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO 

Transformar as ideas en actos. [1º-CSB1.1.2] , [1º-CNB1.1.2] , 
 

Crear, innovar e asumir riscos [1º-LGB3.5.1] ,  

Planificar e xestionar proxectos co fin 
de alcanzar obxectivos 

[1º-CSB1.1.2] , 
 

Promover o bo goberno e fundamentar 
en valores éticos as distintas 
actividades desenvolvidas. 

[1º-LGB1.7.1] , [1º-VSCB2.2.2] , [1º- 

VSCB3.1.1] , [1º-VSCB3.1.2] , [1º-VSCB3.2.1] 
, [1º-VSCB3.3.2] , [1º-EREB6.1.9] , [1º- 
EREB6.1.8] , [1º-EFB1.1.2] , 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia 
Clave: 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Nivel Área Estándares 

1º 
CN 1º-CNB1.1.2 - Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

1º 
CS 1º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

1º 
EF 1º-EFB1.1.2 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos. 

1º 
ERE 1º-EREB6.1.8 - Participa en accións de coidar e compartir con outros. 

1º 
ERE 1º-EREB6.1.9 - Respecta as normas de funcionamento do grupo. 

1º 
LG 1º-LGB1.7.1 - Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en pequeno grupo. 
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1º 
LG 1º-LGB3.1.2 - Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito creativo. 

1º 
LG 1º-LGB3.5.1 - Ilustra creativamente os seus escritos con imaxes redundantes co seu contido. 

1º 
VSC 1º-VSCB2.2.2 - Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen outras persoas durante o traballo en equipo 

1º 
VSC 1º-VSCB3.1.1 - Desenvolve actitudes de colaboración en situacións informais de interacción social. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.1.2 - Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda aos compañeiros e compañeiras. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.2.1 - Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa independencia adecuada a súa idade 

1º 
VSC 1º-VSCB3.3.2 - Pon en práctica procesos e razoamentos sinxelos para valorar se determinadas condutas son acordes ás normas de convivencia escolares. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elexidos como prioritarios: 

1º 
CN 1 estándares 

1º 
CS 1 estándares 

1º 
EF 1 estándares 

1º 
EM 0 estándares 

1º 
EP 0 estándares 

1º 
ERE 2 estándares 

1º 
LC 0 estándares 

1º 
LG 3 estándares 

1º 
MT 0 estándares 

1º 
PLE 0 estándares 
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1º 
REC 0 estándares 

1º 
TVA-APVD 0 estándares 

1º 
TVA-ASC 0 estándares 

1º 
TVA-OFL 0 estándares 

1º 
VSC 5 estándares 

 

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia Clave: Conciencia e expresións culturais (1º primaria) 

 

 
 

Competencia Clave: CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

Nivel Área Estándares 

1º CN 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. 

1º CS 1º-CSB3.4.2 - Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as diferenzas. 

1º CS 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. 

1º EP 1º-EPB1.1.1 - Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica. 

1º EP 1º-EPB1.2.1 - Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para alcanzar o resultado final proposto. 
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1º EP 1º-EPB1.3.1 - Describe calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

1º EP 1º-EPB1.3.2 - Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 

1º EP 1º-EPB1.3.3 - Identifica os tamaños. 

1º EP 1º-EPB1.3.4 - Identifica e usa as cores aprendidas. 

1º EP 1º-EPB1.3.5 - Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos. 

1º EP 1º-EPB1.3.7 - Identifica figuras xeométricas básicas. 

1º EP 1º-EPB1.3.8 - Identifica os diferentes tipos de liña. 

1º EP 1º-EPB1.4.1 - Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións plásticas e as dos compañeiros e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado. 

1º EP 1º-EPB1.5.1 - Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

1º EP 1º-EPB1.5.2 - Explora as distancias, os percorridos e as situacións de obxectos e persoas en relación ao espazo. 

1º EP 1º-EPB2.1.1 - Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais. 

1º EP 1º-EPB2.1.2 - Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para completar debuxos. 

1º EP 1º-EPB2.1.3 - Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a posteriori obras plásticas. 

1º EP 1º-EPB2.1.4 - Sitúa elementos no espazo nas producións plásticas. 

1º EP 1º-EPB2.2.1 - Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas básicas. 
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1º EP 1º-EPB2.2.2 - Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.). 

1º EP 1º-EPB2.2.3 - Realiza un mosaico, coa axuda da cuadrícula, identificando e recoñecendo os tamaños. 

1º EP 1º-EPB2.2.4 - Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 

1º EP 1º-EPB2.3.1 - Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os espazos. 

1º LC 1º-LCB.1.7.1 - Canta cancións, conta e recita pequenos contos e poemas. 

1º LC 1º-LCB5.1.1 - Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: contos, poesías, cómics, adiviñas 

1º LC 1º-LCB5.1.2 - Dramatiza con xestos e palabras, escenas de contos. 

1º LC 1º-LCB5.2.1 - Gozo da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos. 

1º LC 1º-LCB5.4.1 - Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos literarios (contos, poemas..) a partir de pautas ou modelos dados. 

1º LC 1º-LCB5.5.1 - Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

1º LG 1º-LGB1.10.1 - Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: sanidade, educación, medios de comunicación... 

1º LG 1º-LGB1.10.2 - Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

1º LG 1º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 

1º LG 1º-LGB1.5.3 - Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 

1º LG 1º-LGB1.5.4 - Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 
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1º LG 1º-LGB1.5.5 - Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese e unha actitude receptiva de escoita. 

1º LG 1º-LGB1.5.6 - Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

1º LG 1º-LGB1.8.1 - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega 

1º LG 1º-LGB2.6.1 - Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 

1º LG 1º-LGB3.1.4 - Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas. 

1º LG 1º-LGB3.3.1 - Elabora textos moi sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

1º LG 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. 

1º LG 1º-LGB5.1.1 - Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos textos literarios: breves contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

1º LG 1º-LGB5.1.2 - Valora textos breves e sinxelos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

1º LG 1º-LGB5.2.1 - Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 

1º LG 1º-LGB5.2.2 - Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 

1º LG 1º-LGB5.3.1 - Recrea e compón breves relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos e experiencias persoais. 

1º LG 1º-LGB5.4.1 - Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

1º LG 1º-LGB5.5.1 - Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a diversidade cultural 

1º VSC 1º-VSCB1.2.3 - Dramatiza diferentes estados de ánimo. 
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1º VSC 1º-VSCB2.3.4 - Dramatiza feitos observados, reflectindo os sentimentos e estados de ánimo dos e das protagonistas. 

1º VSC 1º-VSCB2.4.1 - Representa e dramatiza diferentes formas de vida 

 

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia Clave: Comunicación Lingüística (1º primaria) 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 

 
PROCESO 

ESTÁNDARES PRIORITARIOS  
NIVEL DE LOGRO 

 
oral e escrito 

Expresión oral 

 
códigos estándares 

Expresión escrita 

 
códigos estándares 

 
Planificar 

[1º-LCB.1.3.1] , [1º- 

VSCB2.2.1] , [1º- 
PLEB2.1] , 

 

[1º-LCB3.3.1] , [1º-PLEB4.2] , 

[1º-CSB1.1.1] , 

 
ORAL Inventa unha frase con tres palabras dadas. 

  

ESCRITO Escribe dúas frases ordenadas temporalmente. 

 
Crear un texto coherente 

[1º-LCB4.1.6] , [1º- 

LCB4.1.4] , 

 

[1º-LCB4.1.6] , [1º-LCB4.1.4] , 

 
ORAL Exprésase oralmente con coherencia sobre un tema ou acontecemento cotiá. 

  

ESCRITO Escribe unha frase coherente de 5 palabras. 

 
Cohesionar ideas 

 

[1º-LCB.1.4.1] , 

 

[1º-LCB.1.4.1] , [1º-LCB3.3.1] , 

 
ORAL Emprega vocabulario axeitado ao que quere contar. 

  

ESCRITO Elabora frases para expresar unha idea mantendo a concordancia. 

 

 
Adecuarse ó contexto 

[1º-LCB.1.4.1] , [1º- 

LCB.1.2.1] , [1º- 
LGB1.3.3] , [1º-LGB1.6.1] 

, [1º-PLEB2.1] , [1º- 
PLEB2.2] , 

 

[1º-LCB3.3.1] , [1º-PLEB4.1] , 

 
ORAL Entoa de forma axeitada as diferentes tipos de frases. 

  

 

 
ESCRITO 

 
Emprega maiúsculas ao principio e despois de punto. 

Presentación X [1º-LGB3.6.1] , [1º-LCB3.3.2] , 
 

ESCRITO Presenta os escritos con limpeza e grafía lexible. 
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Fluidez e interacción oral 

[1º-CNB2.1.3] , [1º- 

CSB3.4.2] , [1º- 
LCB.1.1.2] , [1º- 
LCB.1.4.1] , [1º- 
LGB1.3.1] , [1º-LGB1.3.3] 

, [1º-MTB1.1.1] , [1º- 
PLEB2.1] , [1º- 
VSCB1.2.2] , 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

ORAL 

 

 

 

Exprésase con fluidez durante unha conversa cotiá. 

Revisión dos textos [1º-LGB2.7.2] , [1º-PLEB4.4] , 
 

ORAL Identifica erros nunha exposición oral. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 

 
PROCESO 

ESTÁNDARES PRIORITARIOS  
NIVEL DE LOGRO 

 
oral e escrito 

Comprensión oral 

 
códigos estándares 

Comprensión escrita 

 
códigos estándares 

Localizar e obter 
información 

[1º-LCB.1.6.1] , 

  
ORAL Resposta a preguntas concretas sobre informacións orais. 

 

ESCRITO  

 
Integrar e interpretar 

[1º-LGB1.1.1] , [1º- 

EFB1.2.1] , [1º-LGB1.3.2] 
, [1º-LGB1.5.1] , 

 

[1º-EFB1.2.1] , [1º-LGB2.1.1] , 

[1º-LGB2.1.2] , 

 
ORAL Extrae algunha idea relevante dun texto oral. 

  

ESCRITO Extrae algunha idea relevante dun texto escrito breve. 

 

Reflexionar e valorar 
[1º-LGB2.7.1] , [1º- 

EPB1.4.1] , 

[1º-EPB1.4.1] , [1º-LGB3.6.2] , 

[1º-LGB5.4.1] , 

 

 
ORAL 

 

Expresa opinións nas conversas orais. 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia 
Clave: 

Comunicación Lingüística 

Nivel Área Estándares 

1º 
CN 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. 

1º 
CN 1º-CNB2.1.3 - Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 
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1º 
CN 1º-CNB3.2.1 - Recolle datos a partir da súa observación e comunícaos empregando diferentes soportes. 

1º 
CS 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. 

1º 
CS 1º-CSB3.4.2 - Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as diferenzas. 

1º 
EF 1º-EFB1.2.1 - Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información. 

1º 
EP 1º-EPB1.4.1 - Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións plásticas e as dos compañeiros e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado. 

1º 
LC 1º-LCB.1.1.2 - Aplica as normas socio-comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras. 

1º 
LC 1º-LCB.1.2.1 - Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para comunicarse oralmente. 

1º 
LC 1º-LCB.1.3.1 - Participa activamente en diversas situacións de comunicación: -diálogos -exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da información e a comunicación. 

1º 
LC 1º-LCB.1.4.1 - Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

1º 
LC 1º-LCB.1.6.1 - Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre temas do seu interese. 

1º 
LC 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, anécdotas 

1º 
LC 1º-LCB3.3.2 - Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. 

1º 
LC 1º-LCB4.1.4 - Distingue xénero e número en palabras habituais. 

1º 
LC 1º-LCB4.1.6 - Forma grupos nominais respectando as normas de concordancia 

1º 
LG 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. 

1º 
LG 1º-LGB1.3.1 - Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso. 

1º 
LG 1º-LGB1.3.2 - Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo. 

1º 
LG 1º-LGB1.3.3 - Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

1º 
LG 1º-LGB1.5.1 - Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

1º 
LG 1º-LGB1.6.1 - Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

1º 
LG 1º-LGB1.9.1 - Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 

1º 
LG 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. 
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1º 
LG 1º-LGB2.1.2 - Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

1º 
LG 1º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 

1º 
LG 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, as súas preferencias lectoras. 

1º 
LG 1º-LGB2.7.2 - Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

1º 
LG 1º-LGB3.1.2 - Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito creativo. 

1º 
LG 1º-LGB3.6.1 - Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

1º 
LG 1º-LGB3.6.2 - Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

1º 
LG 1º-LGB5.4.1 - Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

1º 
MT 1º-MTB1.1.1 - Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución dun problema simple de matemáticas ou en contextos da realidade. 

1º 
PLE 1º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa cor favorita, presentar á súa 

familia, indicar os seus gustos) cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

1º 
PLE 1º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter información en conversas moi sinxelas e elementais (nome, idade, cor favoritas ou gustos). 

1º 
PLE 1º-PLEB4.1 - Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 

1º 
PLE 1º-PLEB4.2 - Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 

1º 
PLE 1º-PLEB4.4 - Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando borradores nos que se observa a reparación da ortografía e doutros aspectos relacionados coa secuencia adecuada 

das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

1º 
VSC 1º-VSCB1.2.2 - Describe oralmente os signos físicos que acompañan as diferentes emocións 

1º 
VSC 1º-VSCB2.2.1 - Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos e emocións en exposicións orais. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elexidos como prioritarios: 

1º 
CN 3 estándares 

1º 
CS 2 estándares 

1º 
EF 1 estándares 
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1º 
EM 0 estándares 

1º 
EP 1 estándares 

1º 
ERE 0 estándares 

1º 
LC 9 estándares 

1º 
LG 16 estándares 

1º 
MT 1 estándares 

1º 
PLE 5 estándares 

1º 
REC 0 estándares 

1º 
TVA- 
APVD 

0 estándares 

1º 
TVA-ASC 0 estándares 

1º 
TVA-OFL 0 estándares 

1º 
VSC 2 estándares 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia Clave: Matemática, ciencia e tecnoloxía (1º primaria) 

COMPETENCIA EN MATEMÁTICA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

Coñecer e 
reproducir 

 

 

 

 

 
Acceso e identificación 

[1º-MTB3.4.2] , [1º-CNB4.2.1] , [1º-CNB3.1.2] 

, [1º-CSB2.9.1] , [1º-CSB2.8.1] , [1º-MTB2.2.4] 
, [1º-CNB5.1.2] , [1º-MTB4.2.1] , [1º-MTB2.2.3] 
, [1º-MTB2.1.1] , [1º-MTB2.1.2] , [1º-EPB1.3.8] 
, [1º-EPB1.3.7] , [1º-CSB3.4.1] , [1º-CSB4.3.1] 
, [1º-EMB2.1.1] , [1º-EPB1.3.2] , [1º-EPB1.3.3] 
, [1º-EPB1.3.5] , [1º-EPB1.3.6] , [1º-MTB5.1.1] 
, [1º-CSB2.1.1] , [1º-CSB1.4.1] , [1º-MTB3.5.1] 
, [1º-CNB2.1.1] , [1º-CNB2.1.2] , [1º-CSB2.5.1] 
, 

 
 

Identifica e emprega, con axuda, os datos necesarios para resolver 
un problema sinxelo dos ámbitos matemático e científico. 

 
Comprensión 

[1º-CSB2.6.1] , [1º-CSB2.3.1] , [1º-MTB2.2.3] 

, [1º-LGB2.2.1] , [1º-CSB2.5.1] , [1º-CNB3.1.1] 
, [1º-MTB1.1.1] , 

 

Explica con debuxos ou gráficos sinxelos dados, os datos elexidos 
para resolver problemas científicos e matemáticos. 

 

 

 
Aplicar e 
analizar 

 

 
Aplicación 

[1º-MTB2.2.1] , [1º-MTB2.2.3] , [1º-MTB2.2.4] 

, [1º-MTB2.3.1] , [1º-MTB2.4.1] , [1º-MTB3.6.1] 
, [1º-MTB4.3.1] , [1º-MTB5.1.2] , [1º-CSB3.6.1] 
, [1º-CSB2.5.1] , [1º-CSB2.1.1] , 

 
Resolve problemas matemáticos e do ámbito científico sinxelos de 
forma manipulativa en contextos reais. 

 
Análise 

[1º-CSB2.7.1] , [1º-CNB2.2.1] , [1º-CNB2.2.2] 

, [1º-CNB2.3.1] , 

Experimenta diferentes fenómenos en contextos reais contrastando 
os resultados finais con hipóteses dadas e con axuda. 

 
Razonar e 
reflexionar 

 

Síntese e creación 

[1º-CSB2.1.1] , [1º-CNB1.1.2] , [1º-CSB1.1.1] 

, [1º-CSB2.5.1] , [1º-MTB5.1.1] , [1º-MTB5.1.2] 
, 

Recrea diferentes experimentos sinxelos con elementos da vida real, 
relatando o material necesario e o proceso para levalo a cabo, con 
axuda. 
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Xuizo e valoración 

 
[1º-CSB2.1.1] , [1º-MTB4.3.2] , 

Expón oralmente a súa valoración dos resultados obtidos da 
resolución dun problema matemático ou do ámbito científico, en 
situacións manipulativas reais. 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia 
Clave: 

Matemática, ciencia e tecnoloxía 

Nivel Área Estándares 

1º 
CN 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. 

1º 
CN 1º-CNB1.1.2 - Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

1º 
CN 1º-CNB2.1.1 - Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade. 

1º 
CN 1º-CNB2.1.2 - Recoñece partes do propio corpo. 

1º 
CN 1º-CNB2.2.1 - Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. 

1º 
CN 1º-CNB2.2.2 - Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa propia saúde. 

1º 
CN 1º-CNB2.3.1 - Analiza os seus costumes na alimentación diaria e aplica o menú semanal de merendas na escola. 

1º 
CN 1º-CNB3.1.1 - Explica as principais diferenzas entre plantas e animais empregando diferentes soportes. 

1º 
CN 1º-CNB3.1.2 - Identifica e describe, con criterios elementais, animais e plantas do seu contorno. 

1º 
CN 1º-CNB4.1.2 - Identifica e adopta medidas de uso responsable da auga na escola. 

1º 
CN 1º-CNB4.2.1 - Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura en materiais e obxectos de uso cotián. 

1º 
CN 1º-CNB5.1.2 - Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso cotián empregándoos con seguridade e evitando estereotipos sexistas. 

1º 
CN 1º-CNB5.2.1 - Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa con el. 

1º 
CS 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. 

1º 
CS 1º-CSB1.4.1 - Identifica a terminoloxía propia da área. 

1º 
CS 1º-CSB2.1.1 - Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna natural, empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 
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1º 
CS 1º-CSB2.3.1 - Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes elementos ten na súa contorna máis próxima 

1º 
CS 1º-CSB2.5.1 - Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e comprobación sobre o tempo atmosférico local. 

1º 
CS 1º-CSB2.6.1 - Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o Sol ten para a vida. 

1º 
CS 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. 

1º 
CS 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. 

1º 
CS 1º-CSB2.9.1 - Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis próxima. 

1º 
CS 1º-CSB3.2.1 - Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que desenvolven e as respectan. 

1º 
CS 1º-CSB3.4.1 - Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e coñece e explica o uso que se fai delas. 

1º 
CS 1º-CSB3.6.1 - Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os seus usos, funcións e características. 

1º 
CS 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. 

1º 
EM 1º-EMB2.1.1 - Repite esquemas rítmicos escoitados. 

1º 
EP 1º-EPB1.3.2 - Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 

1º 
EP 1º-EPB1.3.3 - Identifica os tamaños. 

1º 
EP 1º-EPB1.3.5 - Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos. 

1º 
EP 1º-EPB1.3.6 - Recoñece e nomea as principais partes da figura humana. 

1º 
EP 1º-EPB1.3.7 - Identifica figuras xeométricas básicas. 

1º 
EP 1º-EPB1.3.8 - Identifica os diferentes tipos de liña. 

1º 
LG 1º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 

1º 
MT 1º-MTB1.1.1 - Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución dun problema simple de matemáticas ou en contextos da realidade. 

1º 
MT 1º-MTB2.1.1 - Le, escribe e ordena números ata o 99. 

1º 
MT 1º-MTB2.1.2 - Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 

1º 
MT 1º-MTB2.2.1 - Utiliza os números ordinais en contextos reais. 
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1º 
MT 1º-MTB2.2.3 - Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

1º 
MT 1º-MTB2.2.4 - Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica. 

1º 
MT 1º-MTB2.3.1 - Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na resolución de problemas contextualizados. 

1º 
MT 1º-MTB2.4.1 - Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

1º 
MT 1º-MTB3.4.2 - Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a media hora. 

1º 
MT 1º-MTB3.5.1 - Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes (5,10, 20 e 50 euros) do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación 

reais como figuradas. 

1º 
MT 1º-MTB3.6.1 - Resolve problemas sinxelos de medida 

1º 
MT 1º-MTB3.6.2 - Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións utilizadas e as unidades dos resultados. 

1º 
MT 1º-MTB4.2.1 - Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do contorno inmediato. 

1º 
MT 1º-MTB4.3.1 - Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos traballados. 

1º 
MT 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 contexto. 

1º 
MT 1º-MTB5.1.1 - Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas. 

1º 
MT 1º-MTB5.1.2 - Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elexidos como prioritarios: 

1º 
CN 13 estándares 

1º 
CS 13 estándares 

1º 
EF 0 estándares 

1º 
EM 1 estándares 

1º 
EP 6 estándares 

1º 
ERE 0 estándares 
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1º 
LC 0 estándares 

1º 
LG 1 estándares 

1º 
MT 17 estándares 

1º 
PLE 0 estándares 

1º 
REC 0 estándares 

1º 
TVA- 
APVD 

0 estándares 

1º 
TVA-ASC 0 estándares 

1º 
TVA-OFL 0 estándares 

1º 
VSC 0 estándares 

 

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia Clave: Sociais e cívicas (1º primaria) 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO 

Interpretar fenómenos e problemas 
sociais para elaborar respostas, tomar 
decisións e resolver conflitos 

[1º-VSCB3.3.2] , [1º-VSCB1.3.3] , [1º- 

VSCB3.2.1] , [1º-EFB1.1.2] , [1º-CSB3.3.1] , 
[1º-CNB1.2.1] , [1º-CSB1.1.2] , 

 

Ante un conflito xurdido na aula, verbaliza con axuda as posibles 
solucións que poden darse. 

Traballo cooperativo (Interactuar con 
outras persoas e grupos conforme a 
normas baseadas no respecto mutuo e 
as conviccións democráticas.) 

[1º-VSCB3.1.1] , [1º-VSCB3.1.2] , [1º- 

VSCB3.3.1] , [1º-EMB3.1.2] , [1º-EFB6.1.2] , 
[1º-CSB1.2.1] , 

 
Iníciase no coñecemento dos roles nun equipo cooperativo. 

Participar dun xeito eficaz e construtivo 
na vida social e profesional. 

[1º-CSB1.2.1] , [1º-CSB3.3.1] , [1º-EFB1.1.1] , 

[1º-EFB1.3.1] , [1º-EFB1.3.4] , [1º-EFB6.1.2] , 
[1º-EMB1.2.2] , [1º-EMB3.1.2] , [1º-EPB2.3.1] , 

Participa nas actividades propostas respectando as normas básicas 
de convivencia. 
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 [1º-LCB.1.1.2] , [1º-LGB1.4.1] , [1º-LGB1.4.2] , 
[1º-LGB1.5.1] , [1º-LGB1.5.2] , [1º-VSCB2.2.3] 
, [1º-VSCB3.1.1] , [1º-VSCB3.1.3] , [1º- 
VSCB3.1.4] , [1º-VSCB3.3.2] , [1º-VSCB3.3.3] 
, 

 

 
Participar plenamente na vida cívica de 
forma activa e democrática. 

[1º-CNB4.1.2] , [1º-CNB4.1.1] , [1º-CSB3.3.1] 

, [1º-EFB6.3.2] , [1º-LCB.1.10.1] , [1º- 
LGB1.9.2] , [1º-LGB2.4.1] , [1º-LGB2.4.2] , [1º- 
VSCB3.5.1] , 

 
Colabora na elaboración das normas de aula e respecta os roles dos 
encargados da aula. 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 

Competencia 
Clave: 

Sociais e cívicas 

Nivel Área Estándares 

1º 
CN 1º-CNB1.2.1 - Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 

1º 
CN 1º-CNB4.1.1 - Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 

1º 
CN 1º-CNB4.1.2 - Identifica e adopta medidas de uso responsable da auga na escola. 

1º 
CS 1º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

1º 
CS 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. 

1º 
CS 1º-CSB3.3.1 - Respecta as normas de convivencia establecidas na familia e na escola. 

1º 
EF 1º-EFB1.1.1 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

1º 
EF 1º-EFB1.1.2 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos. 

1º 
EF 1º-EFB1.3.1 - Participa activamente nas actividades propostas. 

1º 
EF 1º-EFB1.3.4 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 
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1º 
EF 1º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. 

1º 
EF 1º-EFB6.3.2 - Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro. 

1º 
EM 1º-EMB1.2.2 - Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado. 

1º 
EM 1º-EMB3.1.2 - Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

1º 
EP 1º-EPB2.3.1 - Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os espazos. 

1º 
LC 1º-LCB.1.1.2 - Aplica as normas socio-comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras. 

1º 
LC 1º-LCB.1.10.1 - Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

1º 
LG 1º-LGB1.4.1 - Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen interromper. 

1º 
LG 1º-LGB1.4.2 - Respecta as opinións da persoa que fala, en situacións comunicativas cotiás. 

1º 
LG 1º-LGB1.5.1 - Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

1º 
LG 1º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 

1º 
LG 1º-LGB1.9.2 - Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial as referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. 

1º 
LG 1º-LGB2.4.1 - Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas e máis sinxelas do seu funcionamento. 

1º 
LG 1º-LGB2.4.2 - Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de centro e manipula os libros con coidado, devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 

1º 
VSC 1º-VSCB1.3.3 - Interpreta o contorno e desenvólvese nel con autonomía. 

1º 
VSC 1º-VSCB2.2.3 - Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de palabra. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.1.1 - Desenvolve actitudes de colaboración en situacións informais de interacción social. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.1.2 - Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda aos compañeiros e compañeiras. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.1.3 - Mantén boas relacións cos compañeiros e compañeiras. 
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1º 
VSC 1º-VSCB3.1.4 - Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.2.1 - Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa independencia adecuada a súa idade 

1º 
VSC 1º-VSCB3.3.1 - Coñece e enumera as normas de convivencia da aula. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.3.2 - Pon en práctica procesos e razoamentos sinxelos para valorar se determinadas condutas son acordes ás normas de convivencia escolares. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.3.3 - Fai uso adecuado do material. 

1º 
VSC 1º-VSCB3.5.1 - Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de educación viaria. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elexidos como prioritarios: 

1º 
CN 3 estándares 

1º 
CS 3 estándares 

1º 
EF 6 estándares 

1º 
EM 2 estándares 

1º 
EP 1 estándares 

1º 
ERE 0 estándares 

1º 
LC 2 estándares 

1º 
LG 7 estándares 

1º 
MT 0 estándares 

1º 
PLE 0 estándares 

1º 
REC 0 estándares 
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1º 
TVA-APVD 0 estándares 

1º 
TVA-ASC 0 estándares 

1º 
TVA-OFL 0 estándares 

1º 
VSC 11 estándares 
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3.- Concreción dos obxectivos para o curso 

Respecto a concreción dos obxectivos para o curso, tomarase como referencia a relación establecida no Decreto 105/2014 de currículo entre os 

obxectivos xerais da etapa cos estándares de aprendizaxe deste curso en cada unha das áreas. 

 

 

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de Temporalización, Grao mínimo de consecución para 

superar a materia, Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

4.1. Lingua Galega. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021-2022 

NIVEL 1º PRIMARIA ÁREA Lingua Galega (LG) 

 
 

Criterio de 

avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicadormínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. Instrumentosde avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 

 

 

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 procedentes de diversos medios. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

 
CCL 

CAA 
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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 de documentos 

audiovisuais sinxelos. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 

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. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIE 

E 

 
LG-B1.3 

1º-LGB1.3.2 - Sigue unha 

exposición breve da clase ou 

explicacións sobre a 
organización do traballo. 

 

*Sigue unha instrución breve sobre o 

traballo da clase. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CAA 

 

LG-B1.3 
1º-LGB1.3.3 - Elabora e produce 

textos orais moi breves e sinxelos 
ante a clase. 

*Elabora e produce textos orais moi breves 

e sinxelos. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais 

CCL 

CSIEE 
CAA 

 

LG-B1.3 
1º-LGB1.3.4 - Participa no 

traballo en pequeno grupo. 

Intenta colaborar no traballo en pequeno 

grupo. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CSIEE 
CAA 

 
LG-B1.4 

1º-LGB1.4.1 - Atende as 

intervencións dos e das demais, 

en conversas e exposicións, sen 
interromper. 

 

Escoita con atención aos demais sen 

interromper. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CSC 

 

LG-B1.4 
1º-LGB1.4.2 - Respecta as 

opinións da persoa que fala, en 
situacións comunicativas cotiás. 

 

*Respecta a opinión de quen fala. 
 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CSC 

 

LG-B1.5 
1º-LGB1.5.1 - Respecta as 
quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

 

Respecta as quendas de palabra. 
 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 
CSC 

CAA 

 

LG-B1.5 
1º-LGB1.5.2 - Respecta as 

opinións das persoas nos 
intercambios orais. 

Escoita a opinión dos demais en 

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 cando 

se lle require. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CSC 

CCEC 
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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 

 

LG-B1.5 

1º-LGB1.5.5 - Mantén o tema 

nun intercambio comunicativo 

oral, mostra interese e unha 

actitude receptiva de escoita. 

 
Sigue con interese un tema nunha 

comunicación oral. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

 
LG-B1.5 

1º-LGB1.5.6 - Participa na 

conversa formulando e 

contestando preguntas. 

 

Formula e contesta preguntas nunha 

conversa. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

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 de cortesía adecuadas nas 

rutinas de aula. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CCL 

CAA 

 
LG-B1.7 

1º-LGB1.7.1 - Amosa respecto ás 

ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en pequeno 

grupo. 

 

*Contribúe ao traballo en pequeno grupo 

respectando as ideas dos e das demais. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

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 

 
Ten interese por expresarse oralmente en 

galego. 

 
 

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 linguaxe sexista. 
 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CSC 

 
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 non discriminatoria 

coas diferenzas. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

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 profesionais. 

  

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CCL 

CCEC 

 
 

LG-B1.10 

 

 

1º-LGB1.10.2 - Recoñece a 
posibilidade de uso da lingua 

 
Pon interese no uso da lingua galega en 

conversas cos demais. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CCEC 

CSC 
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 galega en conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas 

      

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

 

 

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 a información de textos 

sinxelos sobre acontecementos próximos á 

súa experiencia, seguindo instrucións orais 

e contestando a preguntas guía. 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
 

CCL 

CD 

CSC 

 

 
LG-B2.1 

1º-LGB2.1.2 - Comprende 

informacións concretas en textos 

sinxelos, propios de situacións 

cotiás, como invitacións, 

felicitacións, notas e avisos ou 
mensaxes curtas. 

 
Comprende informacións en textos como 

invitacións, felicitacións, avisos ou 

mensaxes curtas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

 
CCL 

 

 

 
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). 

 

 

Busca información en folletos, descricións, 

instrucións e explicacións. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

 
CCL 

CAA 

CSIEE 

 

LG-B2.2 

 

1º-LGB2.2.1 - Interpreta e 

comprende, de maneira xeral, a 

información de ilustracións. 

 
Interpreta e comprende o sentido xeral de 

ilustracións. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
CMCT 

 

LG-B2.3 
1º-LGB2.3.1 - Descodifica de 

forma axeitada na lectura de 
textos moi sinxelos. 

 

*Participa na lectura de textos moi sinxelos. 
 

X 
 

X 
 

X 
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 amosando 

unha evolución positiva. 

 
x 

 
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 a biblioteca respectando as normas 

básicas de funcionamento. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CAA 

CSC 
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LG-B2.4 

1º-LGB2.4.2 - Valora a utilidade 

das bibliotecas de aula e de 

centro e manipula os libros con 

coidado, devolvéndoos ao seu 

sitio logo de lelos. 

 
Valora a utilidade da biblioteca e mantena 

ordenada. 

 

X 

 

x 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 
 

LG-B2.5 

1º-LGB2.5.1 - Amosa interese 

pola conservación e organización 

dos seus libros. 

 
 

Valora o coidado dos seus libros. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 
LG-B2.6 

1º-LGB2.6.1 - Amosa interese 

pola lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 
Amosa interese pola lectura. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

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, as súas 
preferencias lectoras. 

 

Selecciona textos en función das súas 

preferencias lectoras. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

 
CCL 

 
LG-B2.7 

1º-LGB2.7.2 - Expresa, de 

maneira sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 
feitas. 

 

Fai valoracións sinxelas sobre as lecturas 

feitas. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

CCL 

CSC 

CAA 
CSIEE 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

 
 

LG-B3.1 

1º-LGB3.1.1 - Produce e 

reescribe textos moi sinxelos 

relativos a situacións cotiás 

infantís como invitacións, 

felicitacións, notas ou avisos. 

 
Produce e reescribe textos moi sinxelos 

relativos a situacións cotiás infantís. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Textos escritos 

 

CCL 

CSIEE 

CAA 

 

LG-B3.1 
1º-LGB3.1.2 - Elabora pequenos 
textos con certa coherencia e de 

xeito creativo. 

Elabora pequenos textos formados por 

frases breves e coherentes. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos 

CCL 
CAA 

CSIEE 

 

LG-B3.1 
1º-LGB3.1.3 - Usa o punto nos 

seus escritos. 

 

Usa o punto ao final da oración. 
 

X 
 

X 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos escritos 

 

CCL 

 
LG-B3.1 

1º-LGB3.1.4 - Interésase por 

aplicar as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 
maiúsculas. 

 
Intenta aplicar o uso das maiúsculas. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos escritos 

CCL 

CSC 

CCEC 



Programación didáctica 1º Ed. primaria 

33 

 

 

 

 
 

        

 

 

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 próximos 

á súa experiencia dun xeito guiado e con 

apoio gráfico. 

  

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos escritos 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 
LG-B3.1 

1º-LGB3.1.6 - Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes,descricións e 
explicacións elementais. 

 

Escribe listaxes, descricións sinxelas e 

explicacións elementais. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

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). 

 
Usa estratexias para escribir textos, 

respondendo a preguntas de forma guiada, e 

distinguindo entre nota, aviso e conto. 

  

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 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. 

 

Escribe textos sinxelos como anuncios ou 

cómics combinando linguaxe verbal e non 

verbal. 

  
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Textos escritos 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

 
LG-B3.4 

1º-LGB3.4.1 - Usa de xeito 

guiado, programas informáticos 

de procesamento. 

 

Usa programas informáticos de 

procesamento de texto de xeito guiado. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 
LG-B3.5 

1º-LGB3.5.1 - Ilustra 

creativamente os seus escritos 

con imaxes redundantes co seu 
contido. 

 

Ilustra os seus escritos de forma redundante 

co contido. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

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. 

 

Intenta presentar os textos con limpeza e 

claridade caligráfica. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos escritos 

 
CCL 

CD 

CAA 

 
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 e expresión creativa. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CSC 
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Bloque 4: Coñecemento da lingua 

 
LG-B4.1 

1º-LGB4.1.1 - Sinala a 

denominación dos textos 

traballados e recoñece nestes, de 
forma xeral, palabras e sílabas 

 

Sinala palabras e sílabas en textos 

traballados. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 

CCL 

CAA 

 

LG-B4.1 
1º-LGB4.1.2 - Diferencia as 

sílabas que conforman cada 
palabra. 

 

Diferencia as sílabas nunha palabra. 
  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

 

LG-B4.1 
1º-LGB4.1.3 - Identifica os 

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

Identifica os nomes propios de persoa en 

frases. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

 

LG-B4.1 
1º-LGB4.1.4 - Sinala o xénero e 

número de palabras dadas. 

 

Sinala o xénero e número dos nomes. 
  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

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 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

LG-B4.3 
1º-LGB4.3.1 - Recoñece a 

relación entre son e grafía. 

Recoñece a relación entre son e grafía na 

lectura. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

 

LG-B4.3 
1º-LGB4.3.2 - Separa as palabras 

que conforman un enunciado. 

Separa as palabras correctamente nunha 

oración 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

 
LG-B4.4 

1º-LGB4.4.1 - Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, sintácticos, 
léxicos) das linguas que coñece. 

 
Compara palabras das linguas que coñece. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Oservación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CAA 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 
LG-B5.1 

1º-LGB5.1.1 - Recrea e reescribe 

de xeito moi sinxelo diversos 

textos literarios: breves contos, 

poemas, refráns, adiviñas, 

trabalinguas, cantigas e xogos de 
sorte; usando modelos. 

 

Elabora sinxelos textos literarios a partir de 

modelos, como contos, poemas, refráns, 

adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de 

sorte. 

  

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 
CCL 

CAA 

CCEC 
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LG-B5.1 

1º-LGB5.1.2 - Valora textos 

breves e sinxelos da literatura 

galega como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e 

como recurso de gozo persoal. 

 
Valora textos breves e sinxelos da literatura 

galega para o gozo persoal e como fonte 

cultural. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Oservación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
 

CCL 

CCEC 

 

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 en silencio e de forma guiada textos 

sinxelos. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Oservación 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 en voz alta e de forma guiada textos do 

seu interese. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Oservación 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. 

 

*Escribe relatos breves para expresar 

experiencias e sentimentos, a partir de 

modelos. 

  
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

 
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 como recurso de gozo 

persoal e comunicación. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Oservación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

LG-B5.5 

1º-LGB5.5.1 - Amosa 
curiosidade por coñecer outros 

costumes e formas de relación 

social, respectando e valorando a 
diversidade cultural 

 
Amosa curiosidade por coñecer outros 

costumes, valorando a diversidade cultural. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Oservación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CCL 

CCEC 
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4.2. Lingua Castelá. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021-2022 CEIP Cabanas 

NIVEL 1º PRIMARIA ÁREA Lingua Castelá (LC) 

 
 

Criterio de 

avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicadormínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. Instrumentosde avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar 

 

LC-B1.1 
1º-LCB.1.1.1 - Expresa de forma 

global sentimentos, vivencias e 
emocións propias. 

*Expresa de forma global vivencias e 

emocións propias. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CAA 
CSC 

 

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 

para falar. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

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. 

Utiliza para comunicarse a linguaxe oral e a 

linguaxe xestual (xestos e postura corporal 

axeitada). 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

CCL 

CSC 

 

 

LC-B1.3 

1º-LCB.1.3.1 - Participa 

activamente en diversas 

situacións de comunicación: - 

diálogos -exposicións orais moi 

guiadas, con axuda, cando 

cumpra, de tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

 

 
Participa en diálogos, asambleas de grupo e 

exposicións orais moi guiadas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

LC-B1.4 
1º-LCB.1.4.1 - Utiliza o 

vocabulario axeitado á súa idade. 

*Utiliza un vocabulario adecuado para a 

súa idade. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

LC-B1.5 
1º-LCB.1.5.1 - Comprende o 
sentido global de textos orais de 

*Comprende mensaxes orais de uso 
habitual no ámbito escolar e social. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática CCL 

CAA 
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 uso habitual, do ámbito escolar e 
social. 

    INSTRUMENTOS: Diario de clase  

 

LC-B1.6 
1º-LCB.1.6.1 - Identifica as ideas 

xerais en reportaxes audiovisual 
sobre temas do seu interese. 

Comprende a idea principal de documentos 

audiovisuais do seu interese e adaptados á 
súa idade. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCE 

CAA 
CCL 

 

LC-B1.7 
1º-LCB.1.7.1 - Canta cancións, 
conta e recita pequenos contos e 

poemas. 

Participa en cancións, recitado de poemas e 

contacontos. 

 

X 
 

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 
representación dramática. 

É capaz de participar nunha pequena obra 

teatral. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

 

LC-B1.9 
1º-LCB.1.9.1 - Narra situacións e 

experiencias persoais sinxelas. 

Expresa oralmente experiencias persoais 

sinxelas. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCLCC 

L 
CSIEE 

 

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. 

 

*Fai descricións sinxelas de obxectos, 

persoas e animais empregando diferentes 

adxectivos. 

  

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

 
LC-B1.9 

1º-LCB.1.9.3 - Utilizar 

correctamente expresións para 

situar e ordenar as rutinas: antes, 
despois, pola mañá, pola noite 

Utiliza axeitadamente as nocións temporais 

básicas: antes-despois, pola mañá-pola 

tarde-pola noite. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CCL 

 

LC-B1.10 
1º-LCB.1.10.1 - Usa unha 

linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

*Respeta as diferenzas empregando unha 

linguaxe non discriminatoria. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 

CCL 

CSC 

 
LC-B1.11 

1º-LCB.1.11.1 - Pide axuda para 

a realización de tarefas de 

distinta índole. 

 

Acude ao mestre/a cando precisa de axuda 

na realización das tarefas. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CAA 

CSC 
CSIEE 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

 
 

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. 

 
Lee con pronunciación axeitada textos de 

25 palabras por minuto. 

  
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
 

CCL 

 

LC-B2.2 
1º-LCB.2.2.1 - Relaciona a 

información que achega o título e 
as ilustracións co tema do texto. 

Vincula o título e ilustracións dun texto coa 

temática do mesmo. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

CCL 

CAA 

 

LC-B2.3 
1º-LCB.2.3.1 - Recoñece a 

funcionalidade de determinadas 

tipoloxía textuais: carteis, 

Diferencia o uso dos diferentes tipos de 

texto: carteis, anuncios, avisos, receitas, 

normas e instrucións. 

  

X 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

CCL 

CAA 
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 receitas, normas, instrucións       

 
LC-B2.4 

1º-LCB.2.4.1 - Expresa o gusto 

pola lectura como fonte de lecer. 
 
Valora o lectura como fonte de lecer. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CCL 

 

LC-B2.4 
1º-LCB.2.4.2 - Explica, de xeito 
sinxelo, as súas preferencias 

lectoras. 

Comenta as lecturas que lle gustan e as que 

non. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

 

 
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. 

  

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CCL 

CD 

CAA 

 

LC-B2.6 
1º-LCB.2.6.1 - Coida, conserva e 

organiza os seus libros. 

 

Intenta coidar e conservar os seus libros. 
 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CSC 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

 

 
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. 

 

*Identifica sonidos en palabras e asocia á 

grafía. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

 
CCL 

 
LC-B3.1 

1º-LCB3.1.2 - Identifica 

diferentes tipos de texto escrito: 

listas, receitas, narracións, 

poesía, noticia 

 

Identifíca diferentes tipos de texto escrito: 

listas, receitas, narracións, poesía e noticia. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
CCL 

 

LC-B3.2 
1º-LCB3.2.1 - Ilustra de xeito 

creativo os seus escritos con 
ilustracións redundantes. 

 

Ilustra textos propios con coherencia. 
 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

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, anécdotas 

 
 

*Escribe, con axuda, oracións moi sinxelas 

do ámbito escolar e social. 

  

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Textos escritos 

 
CCL 

CD 

CAA 

 

LC-B3.3 

1º-LCB3.3.2 - Presenta os seus 

escritos con limpeza, evitando 

riscos. 

 

Presenta os seus escritos sen riscos. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Textos escritos 

 
CCL 

CAA 
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Bloque 4: Coñecemento da língua 

 
 

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 sílabas e fonemas como 

elementos fundamentais. 

  
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
 

CCL 

 

LC-B4.1 
1º-LCB4.1.2 - Recoñece o 

alfabeto e iníciase na orde 
alfabética. 

 

*Recoñece o alfabeto. 
  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

 

LC-B4.1 
1º-LCB4.1.3 - Distingue nome e 
adxectivo en palabras 

significativas. 

 

Recoñece os nomes propios. 
  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

CCL 

 

LC-B4.1 
1º-LCB4.1.4 - Distingue xénero e 

número en palabras habituais. 

Distingue entre masculino e feminino e 

número: un ou varios elementos. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

CCL 

 

LC-B4.1 
1º-LCB4.1.5 - Utiliza 

adecuadamente os artigos nos 
textos orais e escritos. 

 

Emprega os artigos: "el, la , los, las". 
  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Textos escritos 

 

CCL 

 

LC-B4.1 
1º-LCB4.1.6 - Forma grupos 

nominais respectando as normas 
de concordancia 

*Forma grupos nominais concordando o 

artigo e o nome tanto en xénero como en 
número. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Textos escritos 

 

CCL 

 

LC-B4.1 
1º-LCB4.1.7 - Utiliza os tempos 

verbais: presente, pasado e futuro 
en textos sinxelos. 

Relaciona os tempos verbais con sucesos 

pasados, presentes ou futuros. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

CCL 

 
LC-B4.2 

1º-LCB4.2.1 - Relaciona 

sinónimos e antónimos básicos 

en parellas de palabras 

significativas. 

 

*Relaciona sinónimos e antónimos 

sinxelos. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 
CCL 

 

LC-B4.2 
1º-LCB4.2.2 - Establece 
comparacións entre distintos 

elementos. 

Emprega partículas comparativas moi 

sinxelas (máis que, menos que..). 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

 

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: Textos escritos. Producións orais 

 

CCL 

 

 

LC-B4.2 

 
 

1º-LCB4.2.4 - Identifica no seu 

contorno palabras derivadas de 

outras moi evidentes. 

 

 

Identifica palabras derivadas moi evidentes. 

   

 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

 

CCL 

LC-B4.3 1º-LCB4.3.1 - Utiliza de forma Iníciase no uso do punto final e  X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as CCL 
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 correcta os signos de puntuación 

e as normas ortográficas propias 

do nivel e as aplica á escritura de 

textos significativos sinxelos e 

seguindo modelos. 

recoñecemento da intención dos signo de 

interrogación. Iníciase no coñecemento das 

maiúsculas. 

    

INSTRUMENTOS: Textos escritos 
 

 

LC-B4.4 
1º-LCB4.4.1 - Forma e ordena 

correctamente oracións simples 
para compoñer textos sinxelos. 

 

Escribe oracións simples de xeito guiado. 
  

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

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 educativas dixitais como 

ferramenta de aprendizaxe. 

  
x 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL CD 

CAA 

 

LC-B4.6 
1º-LCB4.6.1 - Compara aspectos 
(gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 

Distingue palabras básicas das linguas que 

coñece. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL CSC 

Bloque 5: Educación Literaria 

 
LC-B5.1 

1º-LCB5.1.1 - Identifica sinxelos 

textos propios da literatura 

infantil: contos, poesías, cómics, 
adiviñas 

 

Identifica textos sinxelos da literatura 

infantil: contos e poesías. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 

CCEC 

 
LC-B5.1 

1º-LCB5.1.2 - Dramatiza con 

xestos e palabras, escenas de 

contos. 

 
Dramatiza escenas de contos. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

CAA 

CCEC 
CSC 

 

LC-B5.2 
1º-LCB5.2.1 - Gozo da escoita 

de textos literarios narrativos, 
líricos e dramáticos. 

Disfruta escoitando contos, poesías e 

dramatizacións. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 

CCL 

CCEC 

 
LC-B5.2 

1º-LCB5.2.2 - Interpreta, 

intuitivamente e con axuda, a 

linguaxe figurada en textos 

literarios (personificacións). 

Comprende, intuitivamente e con axuda, 

personificacións que aparecen nalgúns 

textos literarios. 

   
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. 
 

X 
 

X 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

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. 

 
Dramatiza textos literarios sinxelos (conto, 

poema, diálogo dramatizado) a partir dun 

modelo dado. 

  

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CCL 

CAA 

CCEC 

LC-B5.5 1º-LCB5.5.1 - Valora a literatura Valora a literatura como vehículo de  X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática CCL CSC 
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 en calquera lingua, especialmente 

en lingua galega, como vehículo 

de comunicación e como recurso 
de gozo persoal. 

comunicación e recurso de lecer persoal.     

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
CCEC 

 

 

4.3. Matemáticas 
 

 
TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021-2022 CEIP Cabanas 

NIVEL 1º PRIMARIA ÁREA Matemáticas (MT) 

 
 

Criterio de 

avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicadormínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. Instrumentosde avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

 
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. 

 
 

*Explica de forma oral o proceso de 

resolución dun problema. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 
 

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 
Matemáticas. 

 

Gústalle traballar de forma limpa,clara e 

ordenada. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

CAA 

 
 

MT-B1.3 

1º-MTB1.3.1 - Manifesta 

interese na utilización dos 

medios tecnolóxicos no proceso 

de aprendizaxe. 

 
Manifesta interese polo uso da pizarra 

dixitalno proceso de aprendizaxe. 

  
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CMCTC 

D CAA 

Bloque 2: Números 

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: Análise das producións dos alumnos/as CMCT 

CCL 
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      INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas  

 

MT-B2.1 
1º-MTB2.1.2 - Identifica o valor 
de posición das cifras en 

situacións e contextos reais. 

Recoñece o valor de posición das cifras en 

números ata 99. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

CMCT 

CCL 

 

MT-B2.2 
1º-MTB2.2.1 - Utiliza os 

números ordinais en contextos 
reais. 

Utiliza os números ordinais ata o 5º en 

contextos reais. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

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: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

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. 

 

Compón e descompón manipulativamente 

números ata 99. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 
CMCT 

 

MT-B2.2 
1º-MTB2.2.4 - Ordena números 

enteiros e represéntaos na recta 
numérica. 

Ordena números ata o 99 e localízaos na 

recta numérica. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 

CMCT 

 
MT-B2.3 

1º-MTB2.3.1 - Realiza cálculos 

numéricos básicos coa operación 

de suma na resolución de 
problemas contextualizados. 

 

Identifica en situacións reais cando debe 

usar a suma. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións 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: Resolucións de exercicios e problemas 

 

CMCT 

 
MT-B2.3 

1º-MTB2.3.3 - Emprega 

procedementos diversos na 

realización de cálculos 
numéricos básicos. 

 

Usa elementos manipulativos na realización 

de sumas e restas. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 
CMCT 

 

MT-B2.4 
1º-MTB2.4.1 - Resolve 

problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados. 

Resolve problemas que impliquen o 

dominio dos contidos traballados. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Resolucións 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 comprobación dos resultados 

dos problemas. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 

 
CMCT 

CAACSI 

EE 

Bloque 3: Medida 
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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 
 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 

CMCT 

 
MT-B3.2 

1º-MTB3.2.1 - Realiza 

comparacións de peso entre dous 

obxectos de uso habitual. 

 
*Compara pesos cos criterios: máis/menos. 

  
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións 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 
 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións 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 as unidades de medida do tempo e 

as súas relacións: hora, día, semana. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CMCT 

 

MT-B3.4 
1º-MTB3.4.2 - Le en reloxos 
analóxicos e dixitais a hora en 

punto e a media hora. 

 

Le en reloxos analóxicos a hora en punto. 
  

X 
 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 

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 

relacionados cos días da semana. 

  
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 
CMCT 

 

 

MT-B3.5 

1º-MTB3.5.1 - Coñece a función 

e o valor das diferentes moedas e 

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

sistema monetario da Unión 

Europea utilizándoas tanto para 

resolver problemas en situación 
reais como figuradas. 

 

 
*Coñece a función e o valor das diferentes 

moedas e billetes 1,2,(5,10, 20 e 50 euros) . 

   

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Simulacións e resolucións de exercicios e 

problemas 

 

 
CMCT 

CAA 

 

MT-B3.6 
1º-MTB3.6.1 - Resolve 

problemas sinxelos de medida 

Iníciase na resolución de problemas 

sinxelos coas medidas traballadas. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Resolucións 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. 

 
Explica oralmente o proceso seguido para 

resolver un problema. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CMCT 

CAACSI 

EE 

Bloque 4: Xeometría 

 

 
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, 
arriba-abaixo, preto-lonxe... 

 

*Describe a situación dun obxecto do 

espazo próximo en relación a si mesmo 

utilizando os conceptos de esquerda-dereita, 

diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe . 

  

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
CMCT 

CAA 

CCL 
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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 esquerda-dereita, 

diante-detrás, arriba-abaixo, 
preto-lonxe e próximo-afastado. 

 
Usa os conceptos espaciais: diante-detrás, 

arriba-abaixo, preto-lonxepara describir a 

situación dun obxecto tendo en conta 

puntos de referencia distintos a si mesmo. 

  

 

X 

 

 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
 

CMCT 

CAA 

CCL 

 
MT-B4.2 

1º-MTB4.2.1 - Recoñece formas 

rectangulares, triangulares e 

circulares en obxectos do 
contorno inmediato. 

*Identifica as figuras planas no 

contorno:Triángulo, cuadrado, rectángulo e 

círculo. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

CAA 

 
MT-B4.3 

1º-MTB4.3.1 - Resolve 

problemas xeométricos sinxelos 

que impliquen dominio dos 
contidos traballados. 

Resolve problemas xeométricos sinxelos 

que impliquen dominio dos contidos 

traballados. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Resolucións 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 contexto. 

 

 

Resolve problemas co procedemento máis 

axeitado. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

 

 
CMCT 

CAACSI 

EE 

Bloque 5: Estatística e probabilidade 

 

MT-B5.1 
1º-MTB5.1.1 - Rexistra e 
interpreta datos sinxelos en 

representacións gráficas básicas. 

 

Interpreta datos sinxelos en gráficos. 
   

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

CMCT 

CAA 

 

MT-B5.1 
1º-MTB5.1.2 - Resolve sinxelos 

problemas nos que interveña a 
lectura de gráficos. 

Inicíase na resolución de problemas 

sinxelos interpretando gráficos. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Resolucións de exercicios e problemas 

CMCT 

CAA 
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4.4. Ciencias da Natureza. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021-2022 CEIP Cabanas 

NIVEL 1º PRIMARIA ÁREA Ciencias Naturais (CN) 

 
 

Criterio de 

avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicadormínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. Instrumentosde avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: Iniciación á actividade científica 

 

 
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 a información de forma guiada e 

comunica o resultado de forma oral 

 

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 

Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Investigacións. Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA 

CCL 

CMCT 

CSIEECC 

E CCD 

 
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 decis. 

Manifesta certa autonomía na observación e 

colabora na planificación de accións e 

tarefas. 

 
x 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CAA 

CMCT 

CSIEE 
CCL 

 

CN-B1.2 

1º-CNB1.2.1 - Utiliza estratexias 

para traballar de forma individual 

e en equipo e respecta os 

compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia. 

 

Iníciase no uso de estratexias de traballo. 

 

X 

 

X 

 

x 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CAACM 

CT CSC 

CSIEE 

Bloque 2: O ser humano e saúde 

 

CN-B2.1 
1º-CNB2.1.1 - Identifica 
semellanzas e diferenzas entre as 

persoas valorando a diversidade. 

Identifica semellanzas e diferenzas entre as 

persoas valorando a diversidade. 

 

x 
  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CMCT 

CSC 

CN-B2.1 
1º-CNB2.1.2 - Recoñece partes 
do propio corpo. 

*Recoñece partes do propio corpo: cabeza, 
tronco e extremidades. 

x 
  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. CMCT 

CSC 
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      INSTRUMENTOS: caderno de clase  

 

CN-B2.1 
1º-CNB2.1.3 - Verbaliza e 
comparte emocións e 

sentimentos propios e alleos. 

Verbaliza e comparte emocións e 

sentimentos propios e alleos. 

 

x 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

CMCT 

CSC CCL 

 

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

saudable cunha alimentación 
adecuada. 

*Recoñece algúns alimentos saudables e 

outros non saudables. 

 

x 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: caderno de clase 

CMCT 

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. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

CSC 

 
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 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CMCT 

CSIEE 

Bloque 3: Os seres vivos 

 
CN-B3.1 

1º-CNB3.1.1 - Explica as 

principais diferenzas entre 

plantas e animais empregando 
diferentes soportes. 

 

Identifica as principais diferenzas entre 

plantas e animais. 

  
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

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 

entorno. 

  
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

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 

aos seres vivos. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CMCT 

 
 

CN-B3.2 

1º-CNB3.2.1 - Recolle datos a 

partir da súa observación e 

comunícaos empregando 

diferentes soportes. 

 
Busca información de xeito guiado e 

expresa os resultados oralmente. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: investigacións 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 
CD 

Bloque 4: Matería e enerxía 

 

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

e recicla obxectos na escola. 

Reduce, reutiliza e recicla obxectos na 

escola. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CMCT 
CSC 
CSIEE 

 
CN-B4.1 

1º-CNB4.1.2 - Identifica e adopta 

medidas de uso responsable da 

auga na escola. 

 

Pon en práctica medidas básicas de uso 

responsable da auga na escola. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CMCT 

CSC 

CN-B4.2 
1º-CNB4.2.1 - Identifica cor, 
dureza, cheiro, sabor e textura en 

*Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e 
textura en materiais e obxectos de uso 

  
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
CMCT 
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 materiais e obxectos de uso 
cotián. 

cotián.    INSTRUMENTOS: Caderno de clase  

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas 

 
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 e evita estereotipos sexistas. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

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 aparellos e máquinas 

simples de uso cotián na escola, 

empregándoos con seguridade e evitando 

estereotipos sexistas. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

 

CN-B5.2 
1º-CNB5.2.1 - Identifica e nomea 
correctamente as partes dun 

ordenador cando traballa con el. 

Identifica e nomea correctamente as partes 
básicas dun ordenador: pantalla, teclado e 

rato cando traballa con el. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CMCT 

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 e fai 

un bo uso. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CMCT 

CD 

 

4.5. Ciencias Sociais. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021-2022 CEIP Cabanas 

NIVEL 1º PRIMARIA ÁREA Ciencias Socias (CS) 

 
 

Criterio de 

avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicadormínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. Instrumentosde avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: Contidos comúns 

 

 

 
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 

 

 

Busca, selecciona e organiza información, e 

comunícao. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

 
CAA 

CCL CD 

CMCT 
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 sinxelas e as comunica.       

 

 
CS-B1.1 

1º-CSB1.1.2 - Manifesta 

autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas 

coidando a súa presentación, ten 

iniciativa na toma de decisións e 
asume responsabilidades. 

 
 

Manifesta autonomía na planificación e 

execución de tarefas cunhas pautas dadas. 

   

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CSIEE 

CAA 

CSC CCL 

 

 
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 ocoidado do material. 

 

Participa en actividades individuais e de 

grupo. 

 

 
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 de 

forma guiada. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CAA 

 

CS-B1.4 
1º-CSB1.4.1 - Identifica a 

terminoloxía propia da área. 

 

*Identifica a terminoloxía da área. 
 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

CCL 
CMCT 

CSC 
Bloque 2: O mundo que nos rodea 

 
 

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 con 

diferentes soportes. 

   
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 
CMCT 

CD CAA 

 

CS-B2.1 
1º-CSB2.1.2 - Describe os 

elementos básicos da súa 
contorna máis próxima 

Describe os elementos básicos da contorna 

próxima. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

CMCT 

CCL 

 

CS-B2.2 
1º-CSB2.2.1 - Describe as 

características principais do aire 

e da auga. 

Describe as características básicas do aire e 

da auga. 

   

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

CMCT 

CCL 

 
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 do 

uso responsable da auga. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

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 tempo da prensa en 
papel ou dixital. 

 
Nomea os fenómemos atmosféricos máis 

comúns e é quen de interpretalos nun mapa 

do tempo. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

CD CCL 

CS-B2.5 1º-CSB2.5.1 - Realiza *Realiza observacións sinxelas recollidas   X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as CMCT 
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 observacións, sinxelas recollidas 

de datos, rexistros e 

comprobación sobre o tempo 
atmosférico local. 

de datos e rexistros sobre o tempo 

atmosférico local. 

    

INSTRUMENTOS: Investigacións 
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. 

 
*Recoñece os diferentes astros. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

CCL 

 
 

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. 

 
 

*Identifica mañá, tarde e noite. 

   
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 
CMCT 

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 paixase 

natural e os construidos polo home no seu 

contorno. 

  

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 
 

CMCT 

CAA 

 

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: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CSC 

CMCT 

Bloque 3: Vivir en sociedade 

 

 
CS-B3.1 

1º-CSB3.1.1 - Identifica as 

relacións de parentesco, 

discrimina os roles familiares e 

contribúe ao reparto equitativo 

das tarefas domésticas entre os 

membros da familia. 

 
Identifica as relacións de parentesco e 

colabora no reparto equitativo das tarefas 

domésticas. 

 

 
X 

   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CMCT 

CSC 

CAA 

 
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 e as tarefas que desenvolven. 

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

CSC CCL 

 

CS-B3.3 
1º-CSB3.3.1 - Respecta as 
normas de convivencia 

establecidas na familia,na escola. 

*Respecta as normas de convivencia do 

centro. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

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 

fai delas. 

 

Identifica as partes da casa e explica o uso 

que se fai delas. 

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

CAA 

 

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: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

CCL 

CCEC 
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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: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CCL 

CMCT 

 
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. 

  
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CMCT 

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 o funcionamento dos semáforos e 

dos pasos de peóns. 

  
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 
CSC 

CAA 

 

 
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 identifica algunha das festas que se 

celebran no centro escolar: samaín, 

magosto e entroido. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
 

CCEC 

CSC CCL 

Bloque 4: As pegadas do tempo 

 

 
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.. 

 
 

Explica e entende unha sinxela liña do 

tempo da súa vida persoal. 

 

 
X 

   
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 
CSC 

CAA 

CCL 

 

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: avós, 
pais e fillos. 

 

X 
  PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

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. 

 
Coñece os días da semana, os meses do ano 

e as estacións coas súas características. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 
CMCT 

CCL 
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4.6. Educación Plástica 
 

 
TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021-2022 CEIP Cabanas 

NIVEL 1º PRIMARIA ÁREA Educación Plástica (EP) 

 
 

Criterio de 

avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicadormínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. Instrumentosde avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: Educación audiovisual 

 

EP-B1.1 
1º-EPB1.1.1 - Valora e respecta 
os diferentes tipos de expresión 

plástica. 

Interésase en valorar e respectar os 

diferentes tipos de expresión plástica. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

CCEC 

CSC 

 
 

EP-B1.2 

1º-EPB1.2.1 - Valora a 

importancia da limpeza, do 

coidado do material e da orde 

para alcanzar o resultado final 
proposto. 

 
Procura valorar e dar importancia a 

limpeza, o coidado do material e a orde. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CCEC 

CSC 

 
 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.1 - Describe calidades 

e características de materiais, 

obxectos e instrumentos 

presentes no contexto natural e 

artificial. 

 
Intenta descubrir as calidades e 

características de obxectos. 

  
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
CCEC 

CAA 

 

EP-B1.3 
1º-EPB1.3.2 - Identifica, nomea 

e debuxa as formas básicas. 

Identifica as formas básicas (círculo, 

cuadrado e triángulo). 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

CCEC 

CCLCM 
CT 

EP-B1.3 1º-EPB1.3.3 - Identifica os Identifica difeferenzas de tamaño (máis X   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as CCEC 
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 tamaños. grande que, igual que e máis pequeno que).     

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 
CMCT 

 

EP-B1.3 
1º-EPB1.3.4 - Identifica e usa as 

cores aprendidas. 

*Trata de identificar e usar as cores 

aprendidas. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

 

CCEC 

 
 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.5 - Nomea e recoñece 

as figuras xeométricas básicas e 

os elementos plásticos. 

 

Nomea e recoñece figuras xeométricas 

básicas (círculo, cadrado e triángulo) e os 

elementos plásticos (punto e liña). 

   
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

 

CCEC 

CCL 

CMCT 

 

EP-B1.3 
1º-EPB1.3.6 - Recoñece e nomea 
as principais partes da figura 

humana. 

Recoñece e nomea as principais partes da 

figura humana. 

 

X 
  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

CCL 

CMCT 

 

EP-B1.3 
1º-EPB1.3.7 - Identifica figuras 

xeométricas básicas. 

Identifica figuras xeométricas básicas 

(círculo, cadrado e triángulo). 

   

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

CCEC 

CMCT 

 

EP-B1.3 
1º-EPB1.3.8 - Identifica os 

diferentes tipos de liña. 

Identifica os diferentes tipos de liña (liñas 

rectas e curvas). 

  

X 
 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

CCEC 

CMCT 

 

 
EP-B1.4 

1º-EPB1.4.1 - Describe o que 

sente ou pensa sobre as súas 

propias creacións plásticas e as 

dos compañeiros e as 

compañeiras, usando o 
vocabulario axeitado. 

 
 

Expresa opinións sobre as creacións 

plásticas propias e alleas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
CCL 

CSIEE 

CCEC 

 

EP-B1.5 
1º-EPB1.5.1 - Observa diferentes 

formas de presentar o espazo. 

Observa diferentes formas de presentar o 

espazo. 

  

X 
 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

CCEC 

CAACM 
CT 

 
 

EP-B1.5 

1º-EPB1.5.2 - Explora as 

distancias, os percorridos e as 

situacións de obxectos e persoas 

en relación ao espazo. 

Explora as distancias (cerca e lonxe), os 

percorridos e as situacións 

(dereita/esquerda, arriba/abaixo e 

fora/dentro) de obxectos e persoas en 

relación ao espazo. 

  
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

 
CCEC 

CAA 

Bloque 2: Expresión artística 

 

EP-B2.1 
1º-EPB2.1.1 - Manexa e emprega 

as diferentes texturas naturais e 
artificiais. 

Explora e intenta empregar as diferentes 

texturas naturais e artificiais. 

  

X 
 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

 

CCEC 

 
EP-B2.1 

1º-EPB2.1.2 - Emprega os 

diferentes tipos de liña e 

experimenta con elas para 
completar debuxos. 

Trata de empregar os diferentes tipos de 

liña e experimenta con elas para completar 

debuxos. 

  
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

 

CCEC 

CSIEE 

EP-B2.1 1º-EPB2.1.3 - Usa diferentes Usa diferentes tipos de materiais e X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as CCEC 
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 tipos de materiais e experimenta 

con eles para crear a posteriori 
obras plásticas. 

experimenta con eles.     

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 
CAA 

 

EP-B2.1 
1º-EPB2.1.4 - Sitúa elementos no 

espazo nas producións plásticas. 

Intenta situar elementos no espazo nos seus 

debuxos. 

  

X 
 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

 

CCEC 

 
EP-B2.2 

1º-EPB2.2.1 - Produce e 

identifica obras sinxelas usando 

formas xeométricas básicas. 

 

Fai e identifica composicións sinxelas 

usando formas xeométricas básicas. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

 

CCEC 

CAA 

 

 
EP-B2.2 

1º-EPB2.2.2 - Elabora portadas, 

colaxes e outros obxectos 

empregando as ferramentas e as 

técnicas básicas (recortar, pegar, 

encher; usar pinceis, rotuladores, 

lapis de cores etc.). 

 

Elabora portadas, colaxes e outros obxectos 

con axuda, empregando as técnicas básicas 

(recortar, pegar, encher; rotuladores, lapis 

de cores, etc.). 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

 

CCEC 

CSIEE 

 
EP-B2.2 

1º-EPB2.2.3 - Realiza un 

mosaico, coa axuda da 

cuadrícula, identificando e 

recoñecendo os tamaños. 

Iníciase na realización de mosaicos, coa 

axuda da cuadrícula, identificando e 

recoñecendo os tamaños. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

CCEC 

CCEC 

CAA 

 

EP-B2.2 
1º-EPB2.2.4 - Elabora e 
representa imaxes despois dunha 

presentación audiovisual. 

Intenta representar imaxes despois dunha 

presentación audiovisual. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas 

CCEC 
CCEC 

CAA 

 
EP-B2.3 

1º-EPB2.3.1 - Respecta as 

normas preestablecidas e coida 

os materiais, os utensilios e os 

espazos. 

*Intenta respectar as normas e coidar os 

materiais, os utensilios e os espazos 

utilizados. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemátiva 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCEC 

CSC 
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4.7. Valores Sociais e Cívicos. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021-2022 CEIP Cabanas 

NIVEL 1º PRIMARIA ÁREA Valores Sociais e Cívicos (VSC) 

 
 

Criterio de 

avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicadormínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. Instrumentosde avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa 

 

VSC-B1.1 
1º-VSCB1.1.1 - Expresa a 

percepción da súa propia 
identidade. 

Expresa a percepción da súa propia 

identidade. 

 

X 
  PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

CSC 

 
VSC-B1.1 

1º-VSCB1.1.2 - Expresa 

oralmente a súa autodescrición. 
 
Expresa oralmente a súa autodescrición. 

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
CSC CCL 

 
VSC-B1.1 

1º-VSCB1.1.3 - Manifesta 

verbalmente unha visión positiva 

das súas características físicas e 
calidades persoais. 

 

Expresa positivamente de maneira oral as 

súas características físicas e persoais. 

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
CSC CCL 

 

VSC-B1.2 
1º-VSCB1.2.1 - Identifica e 

comunica as súas emocións. 

 

Comunica as súas emocións. 
 

X 
  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CSC 

CSIEE 

 

VSC-B1.2 
1º-VSCB1.2.2 - Describe 
oralmente os signos físicos que 
acompañan as dif. emocións 

Describe oralmente os signos físicos que 

acompañan as diferentes emocións. 

 

X 
  PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea 

 

CSC CCL 

 

VSC-B1.2 
1º-VSCB1.2.3 - Dramatiza 

diferentes estados de ánimo. 

 

Dramatiza diferentes estados de ánimo. 
 

X 
  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais 

CCL 

CCEC 

 

VSC-B1.3 
1º-VSCB1.3.1 - Participa na 

práctica de técnicas derelaxación. 

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 algunhas estratexias que lle 

axudan a sentirse mellor. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CSC 
CSIEE 

CAA 
VSC-B1.3 1º-VSCB1.3.3 - Interpreta o Desenvólvese no contorno máis próximo X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática CSC 
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 contorno e desenvólvese nel con 
autonomía. 

con autonomía.     

INSTRUMENTOS: Diario de clase 
CSIEE 

 

VSC-B1.4 
1º-VSCB1.4.1 - Realiza as 

tarefas seguindo as pautas 
acordadas. 

 

Realiza as tarefas segundo as pautas dadas 
 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

CSIEE 

 

VSC-B1.4 
1º-VSCB1.4.2 - Analiza e 
manifesta verbalmente qué e 

cómo aprendeu. 

Manifesta verbalmente qué e cómo 

aprendeu. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

CSC 
CSIEE 

CAA 
Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

 
 

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 e sentimentos 

coordinando a expresión verbal coa facial e 

corporal. 

  
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Producións orais 

 
 

CCL CSC 

 
VSC-B2.1 

1º-VSCB2.1.2 - Responde 

preguntas relacionadas con 

situacións vividas e con imaxes 
observadas. 

 

Responde preguntas relacionadas con 

situacións vividas e con imaxes observadas. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caerno de clase 

 

CCL CSC 

CSIEE 

 
VSC-B2.1 

1º-VSCB2.1.3 - Emprega a 

comunicación verbal para 

comunicar afectos e emocións 
con amabilidade. 

 

Expresa oralmente os seus sentimentos e 

emocións. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL CSC 

CSIEE 

 
VSC-B2.2 

1º-VSCB2.2.1 - Expresa 

axeitadamente, experiencias, 

ideas, pensamentos e emocións 
en exposicións orais. 

 

Expresa oralmente experiencias, ideas e 

pensamentos. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais 

 

CCL CSC 

CSIEE 

 
VSC-B2.2 

1º-VSCB2.2.2 - Escoita, entende 

e dá sentido ás ideas que expoñen 

outras persoas durante o traballo 
en equipo 

 

Escoita e entende as ideas de outras persoas 

no traballo en equipo. 

 
X 

  
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

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 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

CCL CSC 

 

VSC-B2.3 
1º-VSCB2.3.1 - Describe 

oralmente as características de 
diferentes persoas. 

Describe oralmente as principais 

características de diferentes persoas. 

 

X 
 

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 e explica emocións e estados de 

ánimo das demais persoas. 

 

X 
 

X 
 PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 

CCL CSC 

 

VSC-B2.3 
1º-VSCB2.3.3 - Identifica e 

comunica as emocións dos e das 

personaxes en fotografías, 

Identifica as emocións de personaxes en 

distintas representacións gráficas. 

 

X 
 

X 
 PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

CCL CSC 

CSIEE 
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 pinturas ou películas.       

 
VSC-B2.3 

1º-VSCB2.3.4 - Dramatiza feitos 

observados, reflectindo os 

sentimentos e estados de ánimo 

dos e das protagonistas. 

 

Dramatiza feitos observados reflectindo 

sentimentos e estados de ánimo. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulacións e dramáticos 

 

CSC 

CCEC 

 

VSC-B2.4 
1º-VSCB2.4.1 - Representa e 
dramatiza diferentes formas de 

vida 

 

Dramatiza diferentes formas de vida. 
   

X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulacións e dramáticos 

CSC 

CCEC 

 
 

VSC-B2.4 

1º-VSCB2.4.2 - Identifica 

necesidades dos seus 

compañeiros e compañeiras, 

resalta as súas calidades e emite 

cumprimentos. 

 
Resalta as capacidades dos seus 

compañeiros e compañeiras. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
 

CCL CSC 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 

 

VSC-B3.1 

1º-VSCB3.1.1 - Desenvolve 

actitudes de colaboración en 

situacións informais de 

interacción social. 

 

Desenvolve actitudes de interacción social. 

  

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CSC 

CSIEE 

 

VSC-B3.1 
1º-VSCB3.1.2 - Pide axuda, 

cando a precisa, e presta axuda 
aos compañeiros e compañeiras. 

 

Ofrece e recibe axuda cando é preciso. 
  

X 
 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CSC 

CSIEE 

 

VSC-B3.1 
1º-VSCB3.1.3 - Mantén boas 

relacións cos compañeiros/as. 

 

Mantén boas relacións cos iguais. 
   

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CSC 

 

VSC-B3.1 

1º-VSCB3.1.4 - Pon de 
manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais compartindo 

puntos de vista e sentimentos 
durante a interacción social. 

 
Comparte puntos de vista e sentimentos cos 

seus iguais. 

   

X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

INSTRUMENTOS: Posta en común 

 
CSC 

CSIEE 

 
VSC-B3.2 

1º-VSCB3.2.1 - Soluciona os 

problemas persoais da vida 

escolar coa independencia 

adecuada a súa idade 

Soluciona os problemas persoais da vida 

escolar coa independencia adecuada a súa 

idade. 

   
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 e enumera, de xeito guiado, as 

normas de convivencia da aula. 

  

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 

condutas son acordes ás normas 
de convivencia escolares. 

 
*Valora determinadas condutas en relación 

ás normas de convivencia escolares. 

 

X 

  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 
CSC 

CSIEE 
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VSC-B3.3 
1º-VSCB3.3.3 - Fai uso 

adecuado do material. 

 

Fai uso adecuado do material. 
  

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 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CSC 

 

VSC-B3.4 
1º-VSCB3.4.2 - Colabora con 

persoas do outro sexo en 
diferentes situacións escolares. 

Colabora con persoas do outro sexo en 

diferentes situacións escolares. 

 

X 
  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CSC 

 
VSC-B3.5 

1º-VSCB3.5.1 - Colabora en 

campañas escolares sobre a 

importancia do respecto das 

normas de educación viaria. 

Colabora, de xeito guiado, en campañas 

escolares sobre a importanciadas normas de 

educación viaria. 

 
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 interpreta o significado dos 

sinais de tráfico de uso frecuente. 

 

X 
  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

CSC 

CAA 

VSC-B3.5 
1º-VSCB3.5.3 - Explica oralmente a 

importancia de respectar os sinais de 
tráfico. 

Explica oralmente a importancia de respectar os 

sinais de tráfico. 

 

X 
  PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 

CSC CCL 
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5. Concrecións metodolóxicas 
 

METODOLOXÍA PRESENCIAL 
 

As actividades que se realizarán estarán relacionadas cos contidos previstos na programación. Poderán ser 

dos libros de texto, en formato ficha ou interactivas online. O obxectivo é brindarlle ó alumnado 

actividades ou tarefas que le sexan transferibles na súa vida cotiá. 

O alumnado recibirá clases presenciais na aula ordinaria nas que se desenvolverán os diferentes contidos de 

cada área e será valorado polas notas de aula tomadas polos mestres/as, así como pola realización das 

tarefas e traballos que se lle propoñan. 

Os  materiais que se empregarán serán o libro de texto, fichas de reforzo e ampliación, vídeos educativos, 

etc 

Tendo en conta isto, establécense as seguintes orientacións metodolóxicas: 

• En cada inicio de unidade, farase unha analise dos coñecementos previos do alumno, así como 

dificultades de aprendizaxe.  

• Aplicarase o traballo en gran grupo, parellas e pequenos grupos, sempre mantendo as distancias de 

seguridade e sen compartir o material. 

• Empregaranse técnicas lúdicas e manipulativas (sempre que sexa posible) para motivar a aprendizaxe do 

alumno naquelas tarefas que sexan sinxelas ou ben para reforzar contidos de maior dificultade. 

• Poranse en relación os contidos coa experiencia práctica de forma que atopen un sentido da teoría coa 

práctica 

• As tarefas individuais se utilizarán naquelas que se exija unha reflexión e esforzo individual, como por 

ejemplo na aprendizaxe da lectoescritura 

• Despois do traballo individual, farase unha posta en común ou en grupo 

• Empregaranse tarefas de grupo, siempre respectando as distancias de seguridade, nauqueles momentos en 

que se traballe a modo de reforzo de conceptos adquiridos ou ben en tarefas de investigación ou proxectos 

• Para a explicación de conceptos novos ou aqueles que precisen dunha aclaración, será necesaria a 

exposición do profesor 

• Esta metodoloxía será combinada cunha metodoloxía algo mais guiada ao empregar os libros de texto 

(lingua castelá e matemáticas). 

• Uso das novas tecnoloxías para ampliar e completar a información. 

• Emprego de medios audiovisuais para presentar, comentar e debater os temas a traballar. 
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• Fomentaremos sempre a cooperación familias-escola. Neste sentido cómpre ter en conta as circunstancias 

particulares de cada familia, especialmente no caso de ser necesario o ensino non presencial ou 

semipresencial, dándolle maior flexibilidade para a realización e entrega das tarefas. 

 
 METODOLOXÍA SEMIPRESENCIAL 

O alumnado recibirá clases presenciais e traballo online, a través da aula virtual de 1º dentro da páxina 

web do centro. Ademáis o contacto farase a través do correo electrónico e a aplicación Abalar móbil. 

Así, realizaranse explicacións dos contidos, reforzo das dificultades, presentar pautas de traballo, nas 

clases presenciais e enviaranse as actividades correspondentes de ditas explicacións no período non 

presencial, ofrecendo a posibilidade, chegado o caso, de realizar chamadas e/ou videoconferencias de 

seguimento para poder aclarar as dúbidas que poidan xurdir no proceso de realización das mesmas. 

Deste modo, o alumnado, será avaliado tanto polas notas de clase e polas probas que se puidesen facer 

a nivel presencial, como pola realización axeitada das actividades enviadas para facer no período non 

presencial.  

A presentación das tarefas irá en función dos períodos de presencialidade e do tipo de actividade. Serán 

acrividades de repaso, reforzo e ampliación se é posible (preferentemente integradas) a través de 

fichas, investigacións, actividades online, xogos educativos, audiovisuais...
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METODOLOXÍA NON PRESENCIAL 

 
A organización do traballo desenvolverase tendo en conta a dispoñibilidade de medios tecnolóxicos 

das distintas familias, para iso pasóuselle un cuestionario ás familias co obxectivo de recabar datos 

sobre dita disponibilidade. 

Seguirase o horario escolar para intentar manter unha rutina e un hábito de traballo diario, polo que se 

subirán diariamente as tarefas á aula virtual de 1º dentro da páxina web do centro). Igualmente, 

manterase contacto co alumnado e as familias a través do correo electrónico, Abalar móbil e, en certas 

ocasións, telefónico ou por medio de videoconferencias. No caso de dispoñer na casa dos libros de 

texto realizaranse aquelas actividades que requiran de menor monitorización, en función da autonomía 

do alumnado. 

Farase un seguimento semanal das actividades propostas a través de correo electrónico, para as 

correccións e a resolución de dúbidas. 

Ao alumnado sen conectividade enviaráselle material impreso (aquelas actividades que se poden 

adaptar a ese formato), tamén poderían realizar actividades dos libros de texto (no caso de dispoñer 

deles) así como pautas para seguir unha rutina de traballo. 

Co alumnado con necesidades educativas especiais a proposta de actividades realízase en privado, a 

través do correo electrónico e en contacto directo coas familias, adaptadas as súas características e 

necesidades e en colaboración co departamento de orientación (orientadora, P.T. e A.L.) 



6. Materiais e recursos didácticos 
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Recursos humanos 

A titora traballará en coordinación e colaboración coas mestras de PT e AL, a mestra que fai apoio na 

aula e os mestres especialistas, xunto coa colaboración da orientadora e o equipo directivo sempre que 

se considere necesario. 

Ademais do equipo docente é imprescindible a colaboración da familia, sendo esencial o intercambio 

de información e a colaboración coas mestras e mestres. 

Recursos materiais 

Empregaranse diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e 

ritmos de aprendizaxe do alumnado, co obxecto de atender a diversidade na aula e personalizar os 

procesos de aprendizaxe. Procurarase o uso de grande variedade de materiais e recursos ( impresos e 

manipulativos), considerando especialmente, na medida das posibilidades do centro, a integración das 

tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o 

acceso a recursos virtuais. Igualmente procurarase o aproveitamento dos recursos propios da contorna. 

Materiais para o alumnado: 

 
- Impreso: libros de texto, biblioteca de centro e aula. 

- Funxible: inclúe o material solicitado ao alumnado nun listado ao principio do curso e o 

proporcionado polo centro. 

-  Visual: encerado, taboleiros, vídeos, proxeccións, fotografías, carteis, imaxes, pictogramas, 

libros, revistas, trípticos, folletos, etc. 

- Auditivo: gravacións, CD, radio… 

- Informáticos: ordenador, programas, proxector, pizarra dixital, internet. 

- Material manipulativo: puzles, dominós, crebacabezas, balanza numérica, xogos didácticos e 

outros. 

     Os libros de texto que se empregarán son: 

 

 



Recursos espaciais 
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O lugar habitual de traballo é a aula de cada grupo, onde este curso (debido ás circunstancias derivadas 

da pandemia), se impartarán tamén as diferentes especialidades, agás Educación Física e Relixión. 

Non se realizarán saídas nin actividades culturais fóra do centro que poidan poñer en risco a seguridade 

do alumnado e persoal docente. 

Ademais utilízanse polo menos unha vez á semana a aula de biblioteca, e de xeito máis exporádico, a 

aula de informática. 

 
7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 

A avaliación será continua e formativa, o que supón a recollida de datos rigorosa, sistemática e 

permanente, coa finalidade de obter a información necesaria sobre os procesos de ensino-aprendizaxe 

que se dan na aula. 

Valorarase o progreso do alumnado en relación co punto de partida e o referente serán os estándares de 

aprendizaxe propostos para cada nivel. 

A avaliación do curso divídese en tres etapas: 

1.- O comezar o curso farase unha avaliación inicial. 

2.- Durante o proceso didáctico como función formativa, utilizarase a avaliación continua para a 

recollida de datos de toda índole (adquisición de conceptos, procedementos utilizados, actitudes...). 

3.- Avaliación final, ao rematar o curso. Aquí a información acumulada anteriormente axudará a tomar 

decisións sobre o alumnado, os cambios que serán necesarios introducir no proceso educativo, a orientación 

á familia, etc. 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN LINGUA CASTELÁ 

Procedemento Peso 

 
Análise das producións dos 

alumnos/as 

 
 

50% 

Intercambios orais cos 

alumnos/as 

 

20% 

Observación sistemática  
30% 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN LINGUA GALEGA 

Procedemento Peso 

 

Análise das producións dos 

alumnos/as 

 
 

50% 

Intercambios orais cos 

alumnos/as 

 

20% 

Observación sistemática  
30% 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 

Procedemento Peso 

 
Análise das producións dos 

alumnos/as 

 
 

60% 

Intercambios orais cos 

alumnos/as 

 

10% 

Observación sistemática  
30% 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN C.C. DA NATUREZA 

Procedemento Peso 

 

Análise das producións dos 

alumnos/as 

 
 

50% 

Intercambios orais cos 

alumnos/as 

 

20% 

Observación sistemática  
30% 

 

 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN C.C.SOCIAIS 

Procedemento Peso 

 
Análise das producións dos 

alumnos/as 

 
 

50% 

Intercambios orais cos 

alumnos/as 

 

20% 

Observación sistemática  
30% 

 

 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E. PLÁSTICA 

Procedemento Peso 

 
Análise das producións dos 

alumnos/as 

 
 

60% 

Intercambios orais cos 

alumnos/as 

 

10% 
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Observación sistemática  
30% 

 

 

 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORES S.C. 

Procedemento Peso 

 
Análise das producións dos 

alumnos/as 

 
 

20% 

Intercambios orais cos 

alumnos/as 

 

50% 

Observación sistemática  
30% 

 

 

 

 
 

No caso de ter que recurrir a un ensino a distancia os procedementos e instrumentos a utilizar nas 

materias de L. Castelá, L. Galega, Matemáticas, C. Sociais e C. Naturais serán os seguintes: 

 Observación sistemática en listas de control utilizando escalas de observación para o rexistro do 

seguemento efectuado. 

 Análise das producións dos alumnos recollidas a través da aula virtual e do correo electrónico. 

 

 
Na área de Educación Artística valorarase a Educación Musical e a Educación Plástica ao 50% 

respectivamente. A cualificación será a media aritmética de ámbalas dúas. Pero se non acada a 

cualificación de suficiente en algunha delas a cualificación da área será de insuficiente. 

Para avaliar empregaranse unha serie de instrumentos que figuran no punto 4 desta programación. 

 
 

En canto á promoción do alumnado, seguindo o artigo 13 do Decreto 105/2014 (promoción do 

alumnado), un alumno accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos 

que correspondan ao curso realizado, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. 
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O alumnado non promocionará de curso se non chega ao nivel mínimo esixido nas materias 

instrumentais (lingua galega ou castelá e matemáticas). Será o equipo docente o que adopte as 

decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a 

información recabada e o criterio da titora, atendendo principalmente, aos mínimos esixibles 

establecidos para cada área no punto 4. Terase en conta ademais calquera outro aspecto que o 

profesorado implicado considere que poida facilitar ou dificultar un aproveitamento axeitado no 

seguinte nivel (sempre e cando as aprendizaxes non acadadas non supoñan un obstáculo para seguir 

satisfactoriamente as do seguinte nivel.). 

 

 

 

 

 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 
 

  

 
ACADADO 

 

 
ACADADO 

PARCIALMENTE 

 

 
NON ACADADO 

Cumpriuse coa temporalización da 

programación 

   

O nivel de dificultade foi adecuado ás 

características do alumnado 

   

Conseguiuse motivar ao alumnado. 
   

Conseguiuse a participación activa de 

todo o alumnado. 

   

Utilízanse distintas estratexias 

metodolóxicas en función dos temas a 

tratar. 

   

Dáse un peso real ao traballo na aula.    

Dáselle aos alumnos a posibilidade de 

visualizar e comentar os seus acertos e 

erros. 

   

Usáronse distintos instrumentos de 
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avaliación.    

Poténcianse estratexias de animación 

á lectura. 

   

Incorpóranse as TIC aos procesos de 

ensino – aprendizaxe. 

   

Houbo coordinación entre o Equipo 

Docente. 

   

Mantívose un contacto periódico coa 

familia. 

   

Participouse nos equipos de traballo e 

na vida do centro. 
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9. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que adoptar 

como consecuencia dos seus resultados 
 

Para a avaliación inicial teremos en conta: 

 
- Os informes anteriores do alumno e os seus expedientes para ter en conta as dificultades de 

aprendizaxe que se detectaran con anterioridade así como calquera outra información relevante en 

relación as características e capacidades do alumnado. 

- Observación directa do alumno durante o 1º mes do curso prestando especial atención á adaptación 

do alumnado ás normas, rutinas e características da nova etapa que comezan. 

- Probas orais ou escritas para comprobar a consecución dos obxectivos do curso anterior nos seguintes 

eidos: 

 Lectoescritura. 

 Conciencia fonolóxica 

 Lectura de sílabas e palabras 

 Grafomotricidade 

 Escritura de vogais e consoantes 

 Escritura de palabras 

 Matemáticas: 

 Seriación 

 Estructura espacial 

 Dictado de números (0-9) 

 Asociación cantidad-número 

 Lectura e identificación de números (0-9) 

 Cálculo básico (adición de números menores de 10 con apoio visual) 

 Conceptos básicos (máis/menos, moitos /poucos, arriba/abaixo, diante/ detrás, dentro/ fora, 

todo/ ningún) 

 Secuencia lóxica 

 Identidade e autonomía 

 Medio físico e social 

 Expresión plástica 

 Comprensión oral e intercambios orais cos alumnos/as. 

 Xogos e dinámicas de presentación para traballar a expresión oral. 
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Unha vez valorada a información recollida, levaranse a cabo as medidas de atención á diversidade que 

cada alumno/a precise. 

 

 

10. Medidas de atención á diversidade 
 

A diversidade da aula implica ter en conta o ritmo de aprendizaxe e as características de cada 

alumno/a. Atender á diversidade non se refire únicamente ao alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo, senón que fai referencia a todo o alumnado. A escolarización do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo rexerase polo principio de normalización e inclusión, e 

asegurará a súa “non  discriminación” no sistema educativo. 

Tendo en conta os resultados da avaliación inicial e coa axuda do Departamento de Orientación se 

fora necesario levaranse a cabo as seguintes medidas de atención á diversidade: 

Ordinarias: 

 
- Actividades variadas e adaptadas aos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 
- Tarefas de reforzo e /ou ampliación en cada unidade, así como adecuación das actividades e 

metodoloxía ás diferenzas individuais do alumnado. 

 

- Adaptación dos tempos , instrumentos ou procedementos de avaliación aos alumnoscon NEAE 

 
-Adecuación das programacións ao alumnado. 

 
- Apoio das TIC 

 
Extraordinarias: 

 
- Apoios, dentro e /ou fóra da aula, por parte dos especialistas de pedagoxía terapéutica, audición e 

linguaxe e outros mestres aos que se lle asignen tarefas de apoio no grupo ( titora de 1º, unha sesión 

semanal) contando sempre coa coordinación entre os mestres implicados nas diferentes áreas e co 

asesoramento do departamento de orientación. 

- Adaptación curricular para o neno con altas capacidades que conleva unha modificación 

significativa do curriculum prescriptivo, neste caso, dos contidos. Ademáis de outras medidas 

organizativas do centro como é cursar as materias instrumentais de lingua castelá e matemáticas na 

aula de segundo de primaria cos contidos do mesmo curso. 
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11. Concreción dos elementos transversais 
 

Segundo se establece no currículo da educación primaria traballaranse de xeito transversal: a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional en todas as 

áreas. 

Os elementos transversais traballaranse principalmente a través de Proxectos Documentais Integrados 

elixidos a nivel de claustro ao inicio do curso. 

Os proxectos desenvolveranse en tres fases: 

 
- Motivación e introducción: actividades de motivación deseñadas polos distintos equipos, saídas… e 

encamiñadas a averiguar que sabemos e que queremos saber do tema proposto. 

- Produción con actividades que impliquen a parte documental do proxecto: investigacións e 

producións escritas e plásticas. 

- Exposición onde se amosa o produto final do PDI. 

 
Por outra banda, neste curso as conmemoracións sinaladas no calendario escolar, serán traballadas na 

aula para manter os grupos burbulla. 

Celebracións e conmemoracións recollidas no calendario escolar do presente curso: 

 
 

- 24 de outubro : Día das bibliotecas. 

- 16 de novembro: Día da Tolerancia. 

- 20 de novembro: Día internacional dos Dereitos da Infancia. 

- 25 de novembro: Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres. 

- 1 de decembro: Loita contra o SIDA. 

- 3 de decembro : Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

- Do 30 de novembro ao 6 de decembro: Constitución Española e estatuto de autonomía. 

- 10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

-24 de xaneiroDía Internacional da Educación. 

- 30 de xaneiro: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

- 24 de febreiro: Día de Rosalía de Castro 

- 8 de marzo: Día Internacional da Muller traballadora. 

-8 ao 11de marzo Semana da prensa. 

- 15 de marzo : Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 

- 22 de marzo :Día Internacional da auga. 
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- 8/11 marzo: Semana da prensa. Un día con xornais na aula 

- 31 de marzo : Día Internacional de la Visibilidad transgénero. 

- 7 de abril de 2020: Día Mundial da Saúde. 

- 22 de abril de 2020: Día da Terra. 

- Entre o 19 e o 2 de abril de 2020: Semana do libro . 

- 2 de maio de 2020: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

- 9 de maio de 2020: Día de Europa. 

- Do 16 ó 20 de maio de 2020: Semana das Letras Galegas 

- 5 de xuño de 2020: Día Mundial do Medio Ambiente. 

 
 

Por último, como membros da rede de escolas Unesco, o ceip Cabanas participará nas actividades 

propostas que sempre abarcan tres áreas de actuación, patrimonio cultural, sostibilidade e Cultura de Paz 

 

 

 

12. Actividades complementarias e extraescolares programadas 

- Ademais das conmemoracións habituais, sinaladas no calendario escolar, realizaranse as 

actividades que os equipos docentes deseñen no momento oportuno e que servirán para o 

desenvolvemento das competencias clave, si ben durante o presente curso terán que levarse a 

cabo dentro dos grupos burbulla. 

- Evitaranse aquelas actividades ou saídas que poidan supoñer un risco para a saúde do 

alumnado, quedando aberta a posibilidade de aceptar as que sexan do noso interese de darse un 

cambio nas circunstancias ou que polas súas características garanticen a seguridade do 

alumnado (previo informe favorable do EACE e do equipo directivo) 

- Todas aquelas actividades programadas para o nivel dende o departamento de ESCOLAS 

UNESCO. 

 
. 
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13. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora 

 

A programación debe de ser algo que sempre estea en continua revisión de xeito que no proceso da súa 

posta en práctica poidamos ir adaptándoa ás necesidades dos nosos  alumnos e alumnas. 

O equipo docente realizará unha revisión da programación ao finalizar cada trimestre e cada curso tras 

obter os resultados das avaliacións, co fin de realizar nela os cambios pertinentes. 
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Test para aplicar: Escala Propostas de mellora 

1 2 3 4  

O desenvolvemento da programación 

respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas. 

     

Adecuación do grao mínimo de 

consecución fixado para cada 

estándar. 

     

Fixación dunha estratexia 

metodolóxica común para todo o 

nivel. 

     

Adecuación da secuencia de traballo 

na aula. 

     

Adecuación dos materiais didácticos 

utilizados. 

     

Adecuación do libro de texto (no caso 

de que se use). 

     

Adecuación das pautas xerais 

establecidas para a avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

     

Adecuación dos criterios establecidos 

para a avaliación. 

     

Adecuación dos instrumentos de 

avaliación aos estándares. 

     

Adecuación das medidas específicas 

de atención ao alumnado con NEAE. 

     

Grao de desenvolvemento das 

actividades complementarias e 

extraescolares previstas. 

     

Grao de integración das TIC no 

desenvolvemento da materia. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



PROGRAMACIÓN

ANUAL DE LINGUA

ESTRANXEIRA

INGLÉS 

1º PRIMARIA

                      CEIP CABANAS

CURSO 2021- 2022



ÍNDICE:

1.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave 

2.- Concreción dos obxectivos para o curso 

3.- Concreción para cada estándar: 

▪Temporalización

▪Grao mínimo de consecución para superar a materia

▪Procedementos e instrumentos de avaliación

4.- Concrecións metodolóxicas 

5.- Materiais e recursos didácticos 

6.- Criterios de avaliación 

7.- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

8.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 

consecuencia dos seus resultados 

9.- Medidas de atención á diversidade 

10.- Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso 

11.- Actividades extraescolares e complementarias 

12.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en en 

relación cos resultados académicos e procesos de mellora 



1.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

PROCESO

ESTÁNDARES PRIORITARIOS
NIVEL DE LOGRO 

oral e escritoExpresión oral
códigos estándares

Expresión escrita
códigos estándares

Planificar [1º-PLEB2.1] , [1º-PLEB4.2] , 
ORAL Inventa unha frase con tres palabras dadas.

ESCRI
TO Escribe dúas frases ordenadas temporalmente.

Crear un texto 
coherente

ORAL

ESCRI
TO

Cohesionar 
ideas

ORAL

ESCRI
TO

Adecuarse ó 
contexto

[1º-PLEB2.1] , [1º-
PLEB2.2] , 

[1º-PLEB4.1] , 

ORAL
Entoa de forma axeitada as diferentes tipos de 
frases.

ESCRI
TO

Emprega maiúsculas ao principio e despois de 
punto.

Presentación X ESCRI
TO

Fluidez e 
interacción oral

[1º-PLEB2.1] , X ORAL
Exprésase con fluidez durante unha conversa 
cotiá.

Revisión dos 
textos

[1º-PLEB4.4] , 
ORAL

ESCRI
TO Rele os seus escritos para identificar erros.

2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

1.- Proporcionar un contexto motivador no que a  aprendizaxe dun idioma estranxeiro sexa 

estimulante e divertido á vez. Involucrar emocionalmente aos nenos por medio de personaxes, 

materiais e actividades atractivos e adaptados a súa idade.

 2. Fomentar a socialización proporcionando na aula unha experiencia que reflicta situacións 

familiares para os nenos, que lle anime a participar e xogar de forma activa cos seus compañeiros. 

3. A través dunha ensinanza natural da lingua estranxeira, establecer unha base sólida sobre a cal 

os nenos continuarán a súa aprendizaxe nos cursos posteriores.

 4. Utilizar a lingua inglesa para evocar situacións, accións, desexos, sentimentos, empregando as 

distintas formas de representación. Comprender as intencións e mensaxes que lle comunican 

outras personas, utilizando as estratexias de comunicación máis usuais. 

5. Utilizar a linguaxe oral coma un medio de relación cos demais, facilitando a exploración de 

novas posibilidades de comunicación. Empezar a traballar as formas escritas, familiarizándose con 



palabras e frases sinxelas. Comprender e reproducir textos moi básicos en inglés. 

6. Utilizar as normas que rexen nos intercambios lingüísticos e non lingüísticos en diálogos, xogos, 

contos, relatos e conversacións colectivas. Utilizar os sinais extralingüísticos cunha 

intencionalidade comunicativa e representativa para reforzar o significado das súas mensaxes. 

7. Aproximarse á cultura anglosaxona a través de manifestacións culturais concretas, 

relacionándoas cando sexa posible con situacións culturais propias. Mostrar interés e tolerancia 

hacia distintas culturas e linguas. 

3.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:  
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, procedementos e 
instrumentos de avaliación e competencias clave para cada estánda

Criteri
o de 
avalia
ción

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 (%)*

Bloque 1: Comprensión de textos orais

PLE-
B1.1

1º-PLEB1.1 - 
Comprende a 
información 
esencial dun 
conto, rima ou 
canción moi 
breves e sinxelos,
previamente 
traballados, 
emitidos 
lentamente, 
cunha pronuncia 
ben articulada, e 
con apoios 
visuais moi 
redundantes que 
axuden á 
comprensión.

Comprende a 
información esencial 
dun conto sinxelo, 
previamente 
traballados, con apoios 
visuais moi 
redundantes.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL

PLE-
B1.2

1º-PLEB1.2 - 
Comprende 
vocabulario moi 
elemental e 
sinxelo sobre 
temas familiares 
acompañados de 
imaxes que os 
ilustran con 
claridade.

*Comprende o 
vocabulario axeitado ao
seu nivel con apoio 
visual.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL

PLE-
B1.3

1º-PLEB1.3 - 
Comprende 
preguntas moi 
básicas sobre si 
mesmo/a (nome, 
idade, gustos...) e

*Comprende preguntas 
moi básicas sobre si 
mesmo (nome, idade, 
saúdos).

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL 
CAA



a información 
igualmente básica
sobre outras 
persoas.

PLE-
B1.4

1º-PLEB1.4 - 
Sigue instrucións 
e comprende 
peticións relativas
á vida escolar 
máis básica 
(abrir/pechar o 
libro, sentar, dar 
un lapis).

Comprende e sigue 
instrucións básicas 
relativas á aula (saudar,
abrir/pechar, 
sentar/levantar, ir ao 
baño)

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL

Bloque 2: Producións de textos orais

PLE-
B2.1

1º-PLEB2.1 - Fai 
presentacións moi
breves e 
elementais 
previamente 
preparadas e 
ensaiadas sobre 
temas moi 
próximos a si 
mesmo/a (dicir o 
seu nome, idade, 
a súa cor favorita,
presentar á súa 
familia, indicar os 
seus gustos) 
cunha pronuncia 
e entoación 
comprensibles.

*Fai presentacións 
falando sobre si mesmo
(nome, idade), cunha 
pronuncia e entoación 
comprensible. 

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL

PLE-
B2.2

1º-PLEB2.2 - 
Pregunta e 
responde para 
dar/obter 
información en 
conversas moi 
sinxelas e 
elementais 
(nome, idade, cor 
favoritas ou 
gustos).

*Pregunta e responde 
en conversas moi 
sinxelas e elmentais 
como son saúdos, 
nome, idade.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL

PLE-
B2.2

1º-PLEB2.3 - 
Amosa unha 
actitude de 
escoita atenta

Intenta escoitar 
atentamente.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL 
CSC

PLE-
B2.3

1º-PLEB2.4 - 
Reproduce 
comprensiblemen
te textos orais moi
sinxelos e breves 
(p.e. cancións, 
rimas) aprendidos
a través de 
xogos.

Memoriza e reproduce 
textos orais moi 
sinxelos e breves como
cancións e rimas, a 
través do xogo.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL 
CSC

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

PLE-
B3.1

1º-PLEB3.1 - 
Comprende 
palabras e frases 
moi sinxelas 
escritas, 
relacionadas cos 
temas 

*Amosa interese en 
comprender palabras e 
frases moi sinxelas 
escritas, relacionadas 
cos temas traballados. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL



traballados.

PLE-
B3.2

1º-PLEB3.2 - 
Comprende a 
idea principal 
dunha historia 
moi elemental 
acompañada de 
apoio visual e 
identifica os e as 
personaxes 
principais.

Recoñece o título e 
personaxes principais 
dunha historia ou conto 
moi sinxelo e sempre 
acompañada de apoio 
visual.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL

PLE-
B3.3

1º-PLEB3.3 - Fai 
hipóteses sobre o
tema dun texto 
elemental a partir 
do titulo do 
mesmo e das 
imaxes que o 
ilustran.

Adiviña a idea principal 
dun conto ou historia a 
través de imaxes e do 
título.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL 
CAA

PLE-
B3.4

1º-PLEB3.4 - Le 
en voz alta textos 
moi breves, moi 
elementais e 
previamente 
traballados de 
forma oral, con 
entoación e 
pronuncia 
comprensibles e, 
se cumprise, 
rectificando 
espontaneamente

Intenta ler en voz alta 
algunhas palabras do 
vocabulario traballado.

X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA

Bloque 4: Produción de textos escritos

PLE-
B4.1

1º-PLEB4.1 - 
Escribe palabras 
relacionadas coa 
súa imaxe e a súa
vida cotiá.

*Escribe palabras 
relacionadas co tema 
traballado a partir de 
modelos.

X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL

PLE-
B4.2

1º-PLEB4.2 - 
Escribe pequenos
diálogos ou 
narracións moi 
sinxelas e breves 
seguindo un 
modelo dado e 
respectando a 
estrutura 
gramatical máis 
sinxela.

Intenta escribir 
pequenos textos 
seguindo un modelo.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL

PLE-
B4.3

1º-PLEB4.3 - 
Escribe frases 
moi sinxelas, 
lexibles, 
organizadas con 
coherencia na 
súa secuencia e 
con léxico 
relacionado co 
tema da escritura.

Emprega o léxico 
traballado con 
coherencia.

X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL

PLE-
B4.3

1º-PLEB4.4 - 
Revisa o texto 
antes de facer a 
súa versión 
definitiva, 
elaborando 

Intenta revisar o texto. X PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 
CAA



borradores nos 
que se observa a 
reparación da 
ortografía e 
doutros aspectos 
relacionados coa 
secuencia 
adecuada das 
frases e mesmo a
pertinencia das 
ilustracións, se é 
o caso.

Bloque 5: Coñecemento da lingua en consciencia intercultural

PLE-
B5.1

1º-PLEB5.1 - 
Identifica 
aspectos básicos 
da vida cotiá dos 
países onde se 
fala a lingua 
estranxeira 
(horarios, 
comidas, 
festas ...) e 
compáraos cos 
propios, 
amosando unha 
actitude de 
apertura cara ao 
diferente.

Coñece as festas máis 
representativas dos 
países onde se fala 
lingua estranxeira 
(Halloween, Christmas, 
Easter).

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CSC

PLE-
B5.2

1º-PLEB5.2 - 
Recoñece e 
utiliza fórmulas 
básicas de 
relación social.

*Amosa interese por 
utilizar fórmulas básicas
de relación social.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CSC 
CCL

PLE-
B5.3

1º-PLEB5.3 - 
Participa 
voluntariamente 
nas actividades 
de aula e amosa 
curiosidade pola 
lingua e por 
coñecer aspectos 
socioculturais dos
países onde se 
fala.

Participa 
voluntariamente nas 
actividades de aula e 
amosa curiosidade pola
lingua.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL 
CSIE
E

PLE-
B5.4

1º-PLEB5.4 - 
Diferencia saúdos
de despedidas e 
usa fórmulas de 
crotesía (Please, 
thank you, excuse
me)

*Diferencia saúdos de 
despedidas e usa 
fórmulas de cortesía 
(Please, thank you, 
etc.. 

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 
CSC

PLE-
B5.5

1º-PLEB5.5 - 
Pregunta e 
responde de xeito
comprensible 
sobre aspectos 
persoais moi 
básicos nome, 
idade e gustos) e 
da súa contorna 
(obxectos, 
espazos e seres 
vivos).

Pregunta e responde 
de xeito comprensible 
sobre aspectos 
persoais moi básicos 
nome, idade e gustos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL

PLE-
B5.6

1º-PLEB5.6 - 
Expresa e 

*Expresa e identifica 
estados de ánimo 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

CCL



identifica estados 
de ánimo básicos 
(happy, sad)

básicos (happy, sad). INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

PLE-
B5.7

1º-PLEB5.7 - 
Expresa e 
identifica o 
permiso e a 
prohibición (you 
cant/can´t) o 
acordo (That's 
right).

Identifica o permiso e a 
prohibición (you 
cant/can´t) o acordo 
(That&apos;s right).

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL

PLE-
B5.8

1º-PLEB5.8 - 
Estrutura 
adecuadamente 
os elementos das 
oracións, mantén 
a concordancia 
de número e usa 
correctamente os 
nexos básicos

Utiliza adecuadamente 
preguntas e respostas 
sobre aspectos 
persoais. (What´s your 
name?, My name is...; 
How old are you?; I
´m...).

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL

PLE-
B5.9

1º-PLEB5.9 - 
Diferenza 
preguntas e 
respostas moi 
simples.

Diferenza preguntas e 
respostas moi simples.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL

PLE-
B5.10

1º-PLEB5.10 - 
Memoriza rutinas 
lingüísticas 
básicas e moi 
sinxelas para, por
exemplo, 
desenvolverse 
nas interaccións 
de aula.

Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para 
desenvolverse nas 
interaccións da aula. 

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL

PLE-
B5.11

1º-PLEB5.11 - 
Participa 
activamente en 
xogos de letras, 
elaboración de 
glosarios 
ilustrados etc.

Participa activamente 
nos xogos de aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL 
CSC

PLE-
B5.12

1º-PLEB5.12 - 
Comprende e usa
adecuadamente o
vocabulario 
básico necesario 
para participar 
nas interaccións 
de aula, ler textos
infantís moi 
sinxelos e escribir
con léxico 
traballado 
previamente.

Comprende e eintenta 
usar o vocabulario 
básico traballado 
previamente para 
participar nas 
interaccións de aula.

X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 
CSC



4.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

 A aprendizaxe da lingua estranxera  básase no desenrolo  das catro  destrezas comunicativas:

comprensión  oral  (Listening),  expresión  oral  (Speaking),  comprensión  escrita  (Reading)  e

expresión  escrita  (Writing).  Neste  nivel   daremos  unha  especial  relevancia  á  expresión  e

comprensión  oral  xa  que a  medida que estas  dúas destrezas se  vaian  afianzando será  máis

sinxelo para os nenos e nenas entrar máis de cheo nas outras dúas: comprensión e espresión

escrita.

Para isto basaremos a nosa metodoloxía no seguintes elementos:

Fomentar  o  uso  activo  do  inglés  na  clase para  potenciar  o  uso  desta  lingua  nun  contexto

comunicativo. 

Promover que o alumno aprenda a ser activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa

propia  aprendizaxe.  As  metodoloxías  activas  e  dinámicas  do  inglés  apoiaranse  no  só  no  uso

continuado  de  cancións,  TPR(Total  Physical  Response)  e  recursos  visuais  (flashcards,  pizarra

dixital etc.), senón tamén en estructuras de aprendizaxe cooperativa.

Despertar  unha  actitude  aberta  hacia  a  lingua  extranxeira,  fomentando  curiosidade,  interés  e

respeto hacia outras culturas. Esto implica que o alumno  aprenderá cancións, costumes, rimas,

xogos e outros aspectos relacionados coas celebracións dos países anglosaxóns.

Utilizar as  rutinas diarias tales como decir a data, o tempo que fai ou expresar o estado de ánimo

poñendo sempre o acento máis na fluidez que  na corrección. 

Usar as tecnoloxías da información para favorecer a comunicación oral e a comunicación escrita e

que nos permitirán unha aprendizaxe da linguaxe mediante o uso de cancións, chants, poemas,

contos, dramatizacións, role-playing, xogos dixitais, flashcards... que facilitarán a práctica de novas

estructuras,  vocabulario  e  sons nun contexto  divertido  e  motivador.  Esta  metodología  además

favorecerá outras competencias, como a creatividade e o traballo cooperativo ( parellas ou grupos).

Para  aproximación  á  lectura  e  á   expresión  escrita  traballar  sobre  a  linguaxe  que  xa  teñan

interiorizado a través da comunicación oral en especial a través das cancións e contos. Estimular a

lectura globalizada, recurrindo ó sentido común e a intuición dos alumnos a esta idade. 

Realizar a lectura en voz alta (en inglés) dos enunciados e  traballar a comprensión dos mesmos

para que o alumnado adquira autonomía na aplicación das instruccións por escrito.  Os alumnos

repetirán en voz alta os enunciados para interiorizar gradualmente as instruccións máis comúns .

Se estimulará a participación activa de aqueles alumnos que demostren iniciativa en ler en voz alta

os enunciados de forma autónoma. Asimismo, farase unha lectura comprensiva de frases e textos

sinxelos relacionados co vocabulario. 

Organizar as tarefas en traballo cooperativo a distintos niveis ou para diferentes habilidades onde

todos teñan algo que aportar para favorecer así a inclusión e tamén en tarefas individuais incidindo

no fomento da autonomía e responsabilidade do alumnado. A organización do tempo será flexible

para adecuarse aos diferentes ritmos e adaptarse a moitas e variadas necesidades. 



5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Na aula de Inglés non hai libro de texto polo que os materiais e recursos empregados son moi 

variados. Os materiais a utilizar cada día levarémoos á aula de 1º  xa que a área de Inglés 

impártese na propia aula dos nenos.

•1. Materiais elaborados polo mestre

 -Presentacións para mostrar o vocabulario e diversos contidos.

- Fichas con diferentes niveis de dificultade

- Blog de aula

-Follas de rexistro para escalas de observación

- Diario de clase

- Caderno de avaliación

          2. Materiais de aula

-Biblioteca de aula

- Xogos: dominós, bingos .....

- Flashcards, word cards e story cards

- Posters

3. Recursos TIC

- Ordenador de aula 

- Pantalla dixital e proxector

- Aula virtual, blog de aula, vídeos, ferramentas 2,0 



6.- CRITERIOS DE  AVALIACIÓN

Porcentaxes de valoración na área de Lingua estranxeira Inglés:

Estándares concretos: 20%

Expresión oral: 30%

Expresión escrita: 10%

Comprensón oral: 30%

Comprensión escrita: 10%

Avaliación dos estándares concretos: 

30% probas obxectivas orais

30% fichas de exercicios de aplicación e síntese

40% estándares comportamentais avaliados mediante listas de control a través da observación

sistemática.

Estas porcentaxes son as mesmas na 1ª, 2ª  e 3ª avaliación. Dado que a avaliación é continua, no

caso da avaliación ordinaria a nota nunca será menor á da 3ª avaliación.



7.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE

Para a avaliar o proceso de ensino e a práctica docente empregaremos dous indicadores de fácil 

medición e que poden aportarnos información interesante.

a) % de estándares non traballados en relación á temporalización:

Se a porcentaxe de estándares non traballados en relación á temporalización supera o 20% sería 

necesario realizar unha reflexión dos motivos que levaron a non traballar o inicialmente planificado.

É certo que existe flexibilidade á hora de planificar pero podería haber motivos pedagóxicos ou 

estruturais que impedisen cumprir co previsto.

b)  % de instrumentos de avaliación empregados con respecto aos inicialmente pensados.

En caso de que os instrumentos de avaliación non sexan os axeitados para os estándares será 

necesario reflectir o motivo da inadecuación e o novo instrumento empregado.

a)

% Estándares
1º Avaliación

Comentario % Estándares
2º Avaliación

Comentario % Estándares
3º Avaliación

Comentario

b)

Instrumentos de avaliación empregados distintos dos reflectidos na programación:

Estándar Instrumento Motivo co cambio



8.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

Para a avaliación inicial teremos en conta: 

- Os datos recollidos a través do titor.

- Os informes anteriores do alumno e os seus expedientes para ter en conta as dificultades de

aprendizaxe que se detectaran con anterioridade así como calquera outra información relevante en

relación as características e capacidades do alumnado.

-  Observación  directa  do  alumno  durante  o  1º  mes  do  curso  prestando  especial  atención  á

adaptación do alumnado ás normas, rutinas e características da nova etapa que comezan. 

- Comprobación da Comprensión oral a través de audicións e intercambios orais cos alumnos/as.

- Comprobación da Expresión oral a través de xogos e dinámicas de presentación.

Unha vez valorada a información recollida, levaranse a cabo as medidas de atención á diversidade

que cada alumno/a precise.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A diversidade da aula implica ter en conta o ritmo de aprendizaxe e as características de cada 

alumno/a. Atender á diversidade non se refire únicamente ao alumnado con necesidade específica 

de apoio educativo, senón que fai referencia a todo o alumnado. A escolarización do alumnado con

necesidades específicas de apoio educativo rexerase polo principio de normalización e inclusión, e 

asegurará a súa “non discriminación” no sistema educativo e polo tanto na aula.

Tendo en conta os resultados da avaliación inicial e coa axuda do Departamento de Orientación se 

fora necesario levaranse a cabo as seguintes medidas de atención á diversidade:

- Actividades variadas e adaptadas aos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe.

-  Tarefas de reforzo e /ou ampliación, así como adecuación das actividades e metodoloxía ás

diferenzas individuais do alumnado.

- Agrupamentos variados e flexibles segundo as tarefas a desempeñar: traballo individual, parellas,

pequeno grupo ou traballo cooperativo.

- Apoio das TIC



10.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO

Na área de Lingua estranxeira Inglés traballaranse os elementos transversais establecidos no 

currículo (artigo 11):

 A comprension lectora, a expresion oral e escrita, a comunicacion audiovisual, as tecnoloxias da 

informacion e da comunicacion, o emprendemento, e a educacion civica.  

 En tódalas actividades programadas  tratarase de fomentar a convivencia e desenvolver actitudes 

de solidariedade e irmandade entre o alumnado ademais de salientar valores sociais, culturais e 

morais, imprescindibles para o bo progreso dos individuos como seres sociais. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Debido ás circunstancias especiais que rodean este curso, a meirande parte das actividades 

complementarias que se celebraban a nivel de centro e nas que participaba a aula de Inglés non 

se poderán levar a cabo polo que todas estas actividades  quedarán relegadas á propia aula.

 Teremos en conta:

     - Actividades propias da área: Halloween, Christmas, Easter ...

– Actividades organizadas pola Rede Unesco.

– Día internacional dos dereitos da infancia.

– Día da discapacidade.

– Día dos dereitos humanos.

– Día escolar pola Paz, adicado a Rosa Parks

– Día da muller traballadora

– Día Internacional contra a Violencia de Xénero

– Día da terra

– Semana do libro

Ademáis tamén  participaremos noutras actividades que poidan xurdir ó longo do curso e 

que consideremos de interés. 



12.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

A revisión da programación realizarase trimestralmente xunto co titor de nivel tras obter os 

resultados das avaliacións. Levaranse a cabo as modificacións da programación oportunas, para 

que realmente resulten un instrumento útil no proceso de ensino e aprendizaxe, xa que a 

plantexamos máis como unha hipótese que hai que ir verificando e reconducindo que coma un 

plantexamento definitivo e xeneralizable para calquera situación de aprendizaxe. 

Por norma xeral, ao final de cada trimestre, e ao finalizar o curso, cubriremos  a seguinte táboa, 

coa cal poderemos realizar os cambios necesarios tendo en conta os resultados obtidos: 

1 2 3 4

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e
á temporalización previstas. 

Adecuación  do  grao  mínimo  de  consecución  fixado  para  cada
estándar. 

Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o nivel. 

Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas  para  a  avaliación
continua: probas, traballos, etc.

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.

Adecuación dos instrumentos de avaliación aos estándares.

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con
NEAE.

Grao  de  desenvolvemento  das  actividades  complementarias  e
extraescolares previstas.

Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

Unha vez analizados os resultados da avaliación, remitiranse á Xefatura de Estudos, que á súa vez

compartirá coa Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) para realizar unha análise a nivel de

centro. 



PROGRAMACIÓN  DO  ENSINO  NON  PRESENCIAL  E

SEMIPRESENCIAL

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES

As actividades propostas serán coincidentes coas sesións do horario presencial  pero deixando

certa flexibilidade para a súa realización (toda a semana ata o domingo).

Estas actividades serán propostas a través da Aula virtual do centro despois de comprobar que

tódolos alumnos contan con conectividade; no caso de non ser así trateremos de facérllelas chegar

por outros medios.

As  actividades  serán  de Comprensión  oral  e  escrita  e  Expresión  oral  e  escrita   dos  distintos

contidos a través de vídeos  coa presentación do contido e tarefas relacionadas con eles; ademáis

proporánselle moitas actividades interactivas de vocabulario.

Terase  especial  atención  ós  alumnos  con  necesidades  específicas  aos  que  se  lle  proporán

actividades adecuadas ó seu nivel.

MATERIAIS E RECURSOS

– Vídeos de produción propia e externos (You tube, Happy learning ...)

– Presentacións de produción propia (Genial.ly, pdf ...)

– Actividades interactivas de produción propia e externas.

– Audios de producion propia e externos.

– Videoconferencias

– Aula virtual, blog de Inglés: https://cabanasenglish.blogspot.com/

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Serán os mesmos que os da programación presencial pero nos estándares concretos daráselle un

peso especial  ós  estándares  comportamentais  do  tipo:  amosa interés  por  participar,  ten  unha

actitude de apertura e curiosidade pola lingua estranxeira .....

A avaliación será continua e global polo que a calificación da avaliación ordinaria nunca será menor

á da 3ª avaliación.



PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

     -   Completar cuestionarios moi sinxelos on line na Aula virtual sobre textos escritos moi curtiños

e audios (Comprensión oral e escrita).

– Escribir oracións curtas on line na Aula virtual ou enviar  imaxes do escrito en papel partindo

sempre dun modelo ou guión (Expresion escrita).

– Enviar produccións orais (vídeos ou audios) a través da Aula virtual ou do correo electrónico 

seguindo un modelo ou guión.(Expresión oral).

– Realizar actividades interactivas de vocabulario

– Ver vídeos para traballar o vocabulario e a comprension.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

– Imaxes enviadas

– Vídeos e audios

– Táboas de indicadores:

             a) Caderno de avaliación. 

            b) Rexistro de entrega de tarefas. Listas de control

            c) Aportacións do titor

No ensino semipresencial potenciarase que os alumnos que estean na casa podan facer o mesmo

tipo de  actividades que os que asisten a clase.
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 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE E. FÍSICA PARA PRIMEIRO CURSO 

1- Valorar e aceptar a propia realidade corporal así como coñecer as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 

2- Aceptar formar parte do grupo que lle corresponda e recoñecer as condutas inapropiadas nas actividades deportivas e a boa disposición para solucionar os conflitos. 

3-  Dominar o equilibrio estático e iniciarse no equilibrio dinámico. 

4- Utilizar as novas tecnoloxías para localizar a información. 

5- Explicar un xogo ou ideas de forma correcta respectando as demais opinión. 

6- Usar correctamente os materiais e espazos na práctica de Educación Física. 

7- Reaccionar corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos. 

8- Ter interese por mellorar a competencia motriz e demostrar certa autonomía resolvendo problemas motores. 

9- Realizar desprazamentos, saltos, xiros e manipulación de obxectos en diferentes situacións e actividades axustadas aos parámetros espaciais. 

10-  Manter o equilibrio en diferentes posicións. 

11-  Representar personaxes, situacións e estruturas rítmicas sinxelas.  

12- Realizar danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 

13- Incorporar e cumprir cas normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 

14- Recoñecer e relacionar os beneficios do exercicio físico e os principais hábitos de alimentación para unha boa saúde. 

15- Identificar e sinalar os riscos individuais e colectivos das actividades físicas que se practiquen.  

16- Practicar xogos libres e organizados recoñecendo a súas características.  

17- Realizar e recoñecer distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras destes. 

18-   Coñecer o coidado da natureza realizando actividades no medio natural. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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 (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa 
disposición para 
solucionar os conflitos de 
xeito razoable. 

Acepta a intervención do mestre 
para resolver conflitos X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B1.1 

1º-EFB1.1.2 - Recoñece 
as condutas inapropiadas 
que se producen nos 
xogos. 

Rexeita o exceso de agresividade 
no xogo. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B1.2 

1º-EFB1.2.1 - Utiliza de 
maneira guiada as novas 
tecnoloxías para buscar 
información. 

Familiarízase co funcionamento 
dos medios TIC para empregalos 
en determinadas actividades. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CD CAA 
CCL 

EF-B1.3 
1º-EFB1.3.1 - Participa 
activamente nas 
actividades propostas. 

+Participa activamente nas 
actividades propostas. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.2 - Demostra 
certa autonomía 
resolvendo problemas 
motores. 

É quen de propoñer unha solución 
motora antes de ver un modelo de 
execución 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Rexistro 
anecdótico (anecdotario).  

CSIEE CAA 
CCECCSC 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.3 - Incorpora 
nas súas rutinas o 
coidado e hixiene do 
corpo. 

+Trae e emprega habitualmente 
as toalliñas de aseo (o material 
covid-19) 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CSIEE 
CAA 

EF-B1.3 
1º-EFB1.3.4 - Participa na 
recollida e organización 
de material utilizado nas 

Participa na recollida do material. X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  CSC 



CEIP CABANAS. SALCEDO                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMEIRO CURSO CURSO    2021-22 
 

clases. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

EF-B1.3 
1º-EFB1.3.5 - Acepta 
formar parte do grupo que 
lle corresponda. 

Acepta formar parte do grupo que 
lle corresponda. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

1º-EFB2.1.1 - Respecta a 
diversidade de realidades 
corporais entre os nenos 
e nenas da clase. 

Non realiza comentarios negativos 
cara outros compañeiros polas 
diferencias físicas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B2.2 
1º-EFB2.2.1 - Coñece e 
identifica as partes do 
corpo propias. 

+Identifica no propio corpo as 
principais articulacións: nocello, 
xeonllo, cadeira, ombreiros, 
cóbados e pulsos 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CAA CSC 

EF-B2.2 

1º-EFB2.2.2 - Realiza 
actividades de equilibrio 
estático, con e sen axuda, 
en base de sustentación 
estable. 

+Mantense varios segundos á 
pata coxa cos ollos pechados, 
reequilibrándose logo de 
pequenos desequilibrios 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CAA CSC 

EF-B2.2 

1º-EFB2.2.3 - Reacciona 
corporalmente ante 
estímulos sinxelos 
visuais, auditivos e 
táctiles, dando respostas 
motrices que se adapten 
ás características deses 
estímulos. 

Realiza arrancadas e freadas en 
función dos estímulos X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CAA CSC 
CSIEE 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.1 - Desprázase 
de distintas formas, 
variando os puntos de 
apoio. 

+Camiña empregando distintos 
puntos de apoio, gatea e repta. X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Producións motrices.  

CAA CSC 
CSIEE 

EF-B3.1 1º-EFB3.1.2 - Salta de 
distintas formas, variando 

+Executa series curtas de saltos 
cos pés xuntos e á pata coxa  X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

CSC CCEE 
CAA 
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os puntos de apoio e as 
frecuencias. INSTRUMENTOS: Producións motrices.  

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.3 - Realiza 
xiros sobre o eixe 
lonxitudinal variando os 
puntos de apoio, con 
coordinación e boa 
orientación espacial. 

+Xira no eixo lonxitudinal de pé 
sen perder o equilibrio e iníciase 
no xiro deitado no chan. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.  

CSC CCEE 
CAA 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.4 - Equilibrar o 
corpo en distintas 
posturas intentando 
controlar a tensión, a 
relaxación e a 
respiración. 

Mantense en equilibrio á pata coxa 
coas dúas pernas. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.  

CSC CAA 
CSIEE 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.1 - Representa 
personaxes e situacións, 
mediante o corpo e o 
movemento con 
desinhibición e 
espontaneidade. 

+Imita individualmente animais 
con desinhibición. X X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEC CSC 
CAA 

EF-B4.1 
1º-EFB4.1.2 - Reproduce 
corporalmente una 
estrutura rítmica sinxela. 

Reproduce corporalmente una 
estrutura rítmica sinxela de 3 
pulsos 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEC CSC 
CAA 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.3 - Realiza 
bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura 
galega e doutras culturas. 

Realiza con desinhibición os bailes 
e danzas propostos. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEC CAA 
CSC CSIEE 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

1º-EFB5.1.1 - Intenta 
cumprir as normas 
básicas do coidado do 
corpo en relación coa 
hixiene, con autonomía. 

Responsabilízase das medidas de 
hixiene na clase ante a covid-19 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSIEE CAA 

EF-B5.1 1º-EFB5.1.2 - Adopta Hidrátase correctamente durante e X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos CSC CSIE 
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hábitos alimentarios 
saudables. 

despois do exercicio alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CAA 

EF-B5.1 

1º-EFB5.1.3 - Inicia a 
incorporación como 
axente de saúde da 
actividade física á súa 
rutina diaria. 

Interioriza a importancia de 
realizar exercicio físico 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B5.2 

1º-EFB5.2.1 - Identifica os 
riscos individuais e 
colectivos daquelas 
actividades físicas que vai 
coñecendo e practicando. 

+Cumpre as normas de 
seguridade nas diferentes 
actividades propostas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Producións motrices.  

CAA CSC 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 
1º-EFB6.1.1 - Iníciase no 
uso de tácticas 
elementais dos xogos. 

Busca distintas estratexias 
individuais para un obxectivo. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CSIEE 
CAA 

EF-B6.1 

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as 
regras dos xogos en 
situación de cooperación 
e oposición. 

+Respecta as normas marcadas 
nos xogos X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CAA CSIEE 
CSC 

EF-B6.2 
1º-EFB6.2.1 - Practica 
xogos libres e xogos 
organizados. 

Participa nas actividades 
propostas X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEE CAA 
CSC 

EF-B6.2 
1º-EFB6.2.2 - Recoñece 
xogos tradicionais de 
Galicia. 

Practica os xogos do magosto. X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEC CAA 
CSC 

EF-B6.2 

1º-EFB6.2.3 - Realiza 
distintos xogos 
tradicionais de Galicia 
seguindo as regras 
básicas. 

Practica os xogos do magosto. X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEC CSC 
CAA 

EF-B6.3 1º-EFB6.3.1 - Realiza 
actividades no medio 

Participa nos xogos propostos ao 
aire libre X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  CSC CAA 
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natural. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

EF-B6.3 

1º-EFB6.3.2 - Coñece o 
coidado e respecto do 
medio ao efectuar 
algunha actividade fóra 
do centro. 

Respecta o entorno no que se 
desenrolan as actividades. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS, MATERIAIS E RECURSOS 

METODOLOXÍA 
RECURSOS E MATERIAIS. ESCENARIOS. 

AGRUPAMENTOS 

ASPECTOS XERAIS ENSINO PRESENCIAL 
1.- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 
2.- Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por sí mesmos. 
3.- Favorecer situacións nas que o alumnado deba poñer en práctica os coñecementos adquiridos e  actualizalos cos 
novos coñecementos. 
4.- Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para os alumnos, co fin de que resulten motivadoras. 
5.- Integrar os alumnos nas actividades dunha forma activa, participativa e cooperativa. 
6.- Utilizar o xogo como recurso didáctico de aprendizaxe. 
7.- Utilizar o máis próximo para a experimentación e posterior construción do propio coñecemento. 
8.- Propiciar a participación, a espontaneidade, a creatividade e a iniciativa persoal. 
9.- Tratar de forma globalizada os aspectos conceptuais, psicomotores e afectivos na experiencia motriz. 
10.- Propiciar aprendizaxes cooperativas en diversas situacións. 
11.-Estimular a experiencia motriz mediante a participación. 
12.-Adaptaranse as distintas actividades e o xeito de desenvolvelas ás normas estipuladas no protocolo covid do centro. 
 
Orientacións metodolóxicas: resolución de problemas, descubrimento guiado, traballo por retos e cooperativos  
 

 
RECURSOS E MATERIAIS 

 Encerado dixital. Megafonía portatil. 

 Arquivos audio, ordenador, Internet, webs 2.0. 
 Todo o material do que dispoñemos no almacén: 

material convencional (aros, balóns, picas, canastras 
…), non convencional (caixas, xornais, neumáticos, 
…) 

 Material de desinfección 
 
 
ESCENARIOS 

 Pavillón 
 Aula 
 Patio  
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ENSINO SEMIPRESENCIAL 
Na fase non presencial proporanse actividades de iniciación dos distintos bloques, que serán desenvolvidos e 
complementados na fase presencial. 
Porase menor énfase no traballo cooperativo durante a fase non presencial, para reforzalo na fase presencial. 

 Aula virtual do centro 

 Domicilios 
 
AGRUPAMENTOS 

 Individual 
 Parellas 
 Pequeno grupo 
 Gran grupo 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 
Incidirase naquelas actividades que poidan ser realizadas de xeito individual no propio domicilio, co material e a 
distribución de espazos típicos de calquera fogar. 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A Avaliación Final a vamos a dividir en tres grandes bloques de porcentaxes, para acadar cada alumno/a a súa nota final tentará de completalos na medida do posible: 

40% - Aptitudes e destrezas para o desenvolvemento da materia. (4 puntos) 

30% - Esforzo e motivación. (3 puntos) 

30% - Interese e actitude de cara a materia (Emprego do material adecuado: chándal, tenis, material de hixiene e desinfección, cumprimento das normas do protocolo 

covid-19, …) 

 

AVALIACIÓN 

AVALIACIÓN INICIAL 

 Intercambio de información co titor/a e co equipo docente que imparte algunha materia neste curso. 
 Actividades e xogos de repaso dos contidos mínimos acadados o curso anterior. 
 Simulación de situacións relacionadas co aprendido o curso anterior. 
 Observación continua do alumnado nas actividades de repaso que realizamos na primeira quincena de setembro; co posterior rexistro. 
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AVALIACIÓN CONTINUA 

Para cada Unidade Formativa das programadas fíxanse uns estándares de aprendizaxe, así como uns mínimos de consecución dos mesmos, que proporcionarán 
información sobre aspectos a considerar para determinar o tipo e o grao de aprendizaxe acadado polo alumnado, en cada un dos momentos do proceso, con respecto á 
adquisición dos contidos propostos no currículo e á adquisición de competencias clave. 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS. CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA (OD) 
Observación directa 
e sistemática do día a 
día da actividade 
física.  
 

Será o principal procedemento de avaliación desta materia anotaranse  
periódicamente en rexistros do alumnado os seus progresos  nos 
distintos aspectos da materia e diversas observacións relevantes. 
 Listas e fichas de control: cadro de dobre entrada no que figura 

por un lado a lista de alumnos e por outro as conductas que se 
desexan observar con ítems definidos.  

 Rexistro anecdótico: descripcións de comportamentos e actitudes 
que se consideran importantes por parte do alumnos. Anotaranse 
situacións que se estima deben estar presentes, incluindo 
algunhas manifestacións novedosas o creativas por parte dun 
alumno o un grupo de alumnos. Este tipo de evaluación realizase 
en calquera ocasión como por exemplo mentras se observa ao 
alumnado traballando, ou despois dunha actividade na que todos  
participaron. Tamén pode recoller incidentes que son significativos 
en relación a un alumno determinado. 

 Caderno de seguimento: rexistro dos resultados das actividades 
realizadas na aula, individualmente e en grupo no caderno de 
seguimiento. 

 Participación activa na clase 
 Aceptación das normas da clase establecidas para as distintas 

actividades: respectar aos compañeiros/as e ao mestre, regras dos 
xogos/actividades… 

 Disfrute das actividades individuais e colectivas 

 Interese 
 Motivación. 
 Creatividade 
 Iniciativa 

 Esforzo e perseverancia 
 Traballo individual 
 Capacidade de traballo cooperativo 
 Grao de comunicación cos compañeiros/as 
 Grao de respecto polas intervencións dos seus compañeiros 

 Grao de adquisición de aprendizaxes básicos 
 Grao de coidado dos materiais e espazos empregados en ed física.  
 Orde e colaboración na preparación e recollida dos materiais da clase 
 Responsabilidade no coidado dos materias de uso común da clase: 

balóns, aros, picas, cordas, conos, petos, canastras, porterías, … 
 Utilización de Internet de forma responsable e con axuda, para buscar 

información sinxela o resolver unha actividade 

PROBAS ORAIS (PO) 

Formaran parte das actividades do día a día dentro do 
desenvolvemento normal da clase. A nosa área e fundamentalmente 
práctica polo que teranse en conta en menor medida. Consideraranse 
probas orais todos aqueles exercicios orais que se realizan 
normalmente na clase para comprobar a evolución do proceso de 
ensinanza-aprendizaxe.  
 Coñecemento das normas de clase 

 Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha) 

 Grao de exactitude nas respostas ás preguntas realizadas 
 Expresión oral do procedimiento seguido ó resolver unha actividade 
 Coherencia e adecuación na exposición 
 Grao de creatividade das actividades propostas 

 Nivel e calidade das intervencións 
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 Coñecemento das regras dos xogos e deportes. 

 Definicións da terminoloxía básica relacionada coa ed física- 
 Resolución de conflitos. 
 Explicación das características dos xogos e deportes 

 Mensaxe estructurado 
 

PROBAS ESCRITAS 
(PE) 
Probas/exercicios 
escritos. 

Ao igual que as probas orais, estas tamén terán menor peso na nosa 
área, pódesen considerar probas escritar alguna actividade concreta na 
que o alumnado deba buscar e anotar xogos populares, describir 
gráficamente algún xogo, inventar adiviñas, etc 

 Orde e limpeza na resolución dos exercicios 
 Grao de creatividade nas actividades propostas 

AUTOAVALIACIÓN 
(AA) 
 

O alumno/a logo de finalizado un xogo, actividade ou exercicio 
reflexionará sobre unha serie de factores que determinaron o seu 
traballo. O que lle permite tomar concencia dos desafíos aos que se 
enfrenta ao facer actividade física, cales foron as súas áreas de 
crecemento, que elementos ou dificultades atopou no traballo sexa 
individual ou en grupo e como  melloralo no futuro. Permitirá ao alumno 
descubrir como aprende. A autoevaluación permite tomar concencia ao 
alumno de que el é o responsable e parte fundamental do seu propio 
aprendizaxe. Esta avaliación podémola levar a cabo co exposto na fase 
de análise dos resultados 

 Opinión persoal do traballo e como se levou a cabo. 
 Capacidade de reflexión crítica sobre as súa práctica. 

 Dificultades que atopou. 
 Estimación do que sabía e o que aprendeu. 
 Que foi a que lle resultou máis interesante. 
 

COAVALIACIÓN (CA) 
Un alumno/a o un grupo, logo de finalizado un xogo, actividade ou 
exercicio, valorará unha serie de factores que determinaron o traballo 
dos seus compañeiros/as. 

 Opinión persoal do traballo dos compañeiros/as. 

 Reflexión crítica e imparcial sobre as creacións elaboradas polos seus 
compañeiros/as. 

 Grao de respecto polas actividades, xogos e exercicios dos seus 
compañeiros/as. 
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AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADORES DO LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 
INDICADORES DO LOGRO 

VALORACIÓN DO 
GRAO DE 

AXEITAMENTO 
A DESTACAR A MELLORAR PROPOSTAS DE MELLORA PERSOAL 

4 3 2 1 
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás 
características do alumnado. 

       

2.- Conseguiuse crear situacións que favoreceran as 
aprendizaxe. 

       

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa 
actividade intelectual e física. 

       

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o 
alumnado. 

       

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no 
traballo do alumnado. 

       

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por 
parte do profesorado. 

       

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender 
al alumnado con NEAE. 

       

8- Tomouse algunha medida organizativa para 
atender al alumnado con NEAE. 

       

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do 
alumnado. 

       

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación.        
11.- Valorouse adecuadamente o traballo na aula.        
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo 
do alumnado dentro do grupo. 
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INDICADORES DO LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

AVALIACIÓN DA PRACTICA DOCENTE 
INDICADORES DO LOGRO 

VALORACIÓN DO 
GRAO DE 

AXEITAMENTO 
A DESTACAR A MELLORAR PROPOSTAS DE MELLORA PERSOAL 

4 3 2 1 
1.- As explicacións xerais para todo o alumnado foron 
axeitadas. 

       

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións 
individualizadas que precisa. 

       

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade 
atendendo á diversidade. 

       

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta 
dificultade para os alumnos con NEAE. 

       

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en 
función dos temas a tratar. 

       

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo.        
7.- Poténcianse estratexias de comprensión e 
expresión oral. 

       

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – 
aprendizaxe. 

       

9.- Préstase atención aos temas transversais 
vinculados a cada estándar. 

       

10.- Coméntase co alumnado os fallos máis 
significativos nas actividades 

       

11.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e 
comentar os seus fallos. 

       

12.- Adecuación, logo da sua aplicación, das ACS 
propostas e aprobadas. 

       

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense 
vinculadas aos estándares. 

       

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, 
reforzo, recuperación, ampliación,..   
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AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Instrumento deseñado para valorar o axuste entre a programación e os resultados obtidos. Valorarase sinalando cun X, de 1 a 4 (onde 1 é a calificación máis baixa 4 a máis alta) os 
aspectos redactados na táboa; especificando o que resultou tal como estaba programado ou aquelo que debemos mellorar, acompañado de propostas de mellora.  
Esta avaliación realizarase de xeito que de pé a poder facer os cambios oportunos ao longo do desenvelvemento da mesma. 
 

ASPECTOS A AVALIAR 
VALORACIÓN DO GRAO DE 

AXEITAMENTO A DESTACAR A MELLORAR PROPOSTAS DE MELLORA PERSOAL 
4 3 2 1 

1.- Adecuación do deseño das unidades.        
2.- Adecuación da temporalización das unidades.        
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á 
secuenciación e á temporalización previstas. 

       

4.- Adecuación da secuenciación dos contidos en cada 
unidade. 

       

5.- Adecuación da secuenciación dos estándares para 
cada unidade. 

       

6.- Adecuación do grao mínimo de consecución fixado 
para cada estándar. 

       

7.- Asignación a cada estándar do peso correspondente 
na cualificación. 

       

8.- Vinculación de cada estándar a un ou varios 
instrumentos para a súa avaliación. 

       

9.- Asociación de cada estándar cos elementos 
trasversais a desenvolver. 

       

10.- Desempeño de competencias en cada unidade        
11.- Adecuación da secuencia de traballo na aula        
12.- Realización das tarefas previstas        
13.- Estratexias metodolóxicas seleccionadas        
14.- Adecuación dos materiais e recursos utilizados        
15.- Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado        
16.- Adecuación das medidas de atención á diversidade        
17.- Adecuación do programa de actividades de 
recuperación e reforzo 

       

18.- Concreción dos elementos transversais para cada 
unidade 

       

19.- Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

MEDIDAS ORDINARIAS 

 Adecuación dos obxectivos priorizando e seleccionando os contidos ás características do alumnado. 
 Estratexias metodolóxicas que favorezan a participación de todo o alumnado: Aprendizaje cooperativo, titoría entre iguais… 

 Adecuación das actividades aos diferentes niveles de competencia curricular do alumnado, respecto ao mesmo contido. 
 Selección de diferentes materiais e recursos para a realización das actividades procurando a motivación do alumnado. 
 Realización de actividades previas e complementarias ás propostas. 
 Exercicios de reforzo e de ampliación de cada unidade tendo sempre como base os contidos tratados nas mesmas. 

 Incidencia nos contidos que poidan supoñer máis dificultade. 
 Ampliación, profundización e enriquecemento dos contidos tratados nas unidades mediante traballos de investigación e experimentación para o alumnado con mellores aptitudes para 

a realización de actividade física 
 Utilización dos recursos das páxinas web especializadas para reforzar ou ampliar os contidos tratados en cada unidade. 

 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Este tipo de actividades serán organizadas en colaboración co resto do centro. Segundo actividades programadas ao longo do curso. 
Cabe destacar as relacionadas coas distintas festas do ano: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, … 
 
As conmemoracións están reflectidas na Orde do 19 de maio de 2021 
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1. Introdución

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

3. Relación con outras áreas (interdisciplinariedade).

4. Medidas de atención á diversidade.

5. Educación en valores/ temas transversais.

6. Plans: Fomento da lectura, Emprego das TICs, Plan de 
Convivencia e Proxecto Lingüístico.

7. Actividades.

8. Metodoloxía.(ensino presencial,semi-presencial e ensino non 
presencial)

9. Avaliación (procedementos e instrumentos).

10. Materiais e recursos didácticos.

11. Obxectivos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias clave.

12. Temporalizacion, ponderación e instrumentos de avaliación 
dos estándares do curso.

13. Mínimos esixibles para o logro das competencias básicas:

14. Actividades complementarias e extraescolares.

15. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica
docente.



1. INTRODUCIÓN  

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa,

modificou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de

desenvolver  medidas  que  permitan  seguir  avanzando  cara  a  un  sistema

educativo de calidade,  inclusivo,  que garanta a igualdade de oportunidades e

faga  efectiva  a  posibilidade  de  que  cada  alumno  e  alumna  desenvolva  ao

máximo as súas potencialidades. Neste sentido establece unha nova ordenación

curricular  que,  no  caso  da  materia  de  Relixión  e  Moral  Católica,  compete  á

Conferencia Episcopal.

A formación relixiosa e moral católica conta cunha longa tradición no sistema

educativo español e, respondendo a razóns profundas da institución escolar e a

dereitos humanos recoñecidos pola Constitución española, está garantida polo

Acordo subscrito entre o Estado español e a Santa Sé sobre Ensino e Asuntos

Culturais, asinado o 3 de xaneiro de 1979, no cal establécense os principios que

fan posible as garantías constitucionais.

 A Lei Orgánica de Mellora da Calidade da Educación, confire ao ensino das

relixións  o  tratamento  académico,  en  Educación  Primaria,  Secundaria  e

Bacharelato,  que  lles  corresponde  pola  súa  importancia  para  o  logro  da

educación integral do alumno, conforme ao previsto na Constitución Española

(art. 27.2 e 3) e nos acordos subscritos polo Estado español. 

A  Disposición  Adicional  Segunda  responde  ao  dereito  dos  pais  á  formación

relixiosa e moral dos seus fillos, segundo as súas conviccións, establecendo que

a relixión católica incluirase como área ou materia nos niveis educativos que

corresponda,  que  será  de  oferta  obrigatoria  para  os  centros  e  de  carácter

voluntario para os alumnos.

   

O  currículo  do  ensino  da  relixión  católica,  establecido  pola  Conferencia

Episcopal Española, e publicado no BOE con data de 24 de febreiro de 2015,

constitúe unha síntese básica e global da mensaxe cristiá, adecuada á idade do

alumno, ás esixencias epistemolóxicas da materia, ás expresións culturais da

contorna  e  ás  demandas  didácticas  do  sistema  educativo.  Enmárcase  nun

contexto histórico e social, inclúe parte do gran acervo cultural e artístico que

emana da fe católica e doutras confesións, e posibilita a análise comparada dos

contidos en diálogo coa cultura do noso tempo. 

   

A síntese da mensaxe cristiá, que se presenta no currículo, fundamenta e motiva



os valores e actitudes básicos e favorece os hábitos de comportamento.  Con

todo, preténdese que o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade

e no tempo de cada etapa.

   

Non podería existir unha formación integral e, xa que logo, unha educación de

calidade,  si  non  se  desenvolvesen  todas  as  capacidades  inherentes  ao  ser

humano, entre as cales atópase, constitutivamente, a capacidade transcendente.

Esta capacidade básica do individuo, adquire o seu auténtico cumprimento na

procura do sentido último da vida.

Enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa -tendo en conta

os niveis de aprendizaxe propios de cada idade- nos símbolos e signos da súa

contorna,  no  progreso  e  humanización  do  propio  ser  humano,  na  linguaxe

narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación e, particularmente, na

persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá.

2. CONTRIBUCIÓN         AO         DESARROLLO         DAS     COMPETENCIAS     CLAVE      

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento e do Consello, do

18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe

permanente, neste decreto incorpórase a clasificación e denominación das

definidas pola Unión Europea. Considérase que “as competencias clave son

aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e

desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social

e o emprego”.

Segundo o artigo 5 do Decreto 105/2014, as competencias clave do currículo

serán as seguintes:

– 1º. Comunicación lingüística (CCL).

– 2º. Competencia matemática e  competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía (CMCT).

– 3º. Competencia dixital (CD).

– 4º. Aprender a aprender (CAA).

– 5º. Competencias sociais e cívicas (CSC)

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



– 7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Acadar o dominio das 7 competencias clave supón adquirir a         capacidade         de      

pór en         práctica         de         forma         integrada  , en contextos e situacións diversas, os      

coñecementos, as         habilidades         e         as         actitudes         persoais         adquiridas  .  Deberán

capacitar aos/ás alumnos/as, ao finalizar a ensinanza obrigatoria, para a súa

realización persoal, o exercicio da cidadanía activa, a incorporación á vida

adulta de maneira satisfactoria e o  desenvolvemento dunha aprendizaxe

permanente ao longo da vida.

As competencias clave son: comunicación lingüística, comunicación matemática

e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, competencia dixital, aprender a

aprender, competencias sociais e cívicas, sentido da iniciativa e espíritu

emprendedor e conciencia e expresións culturais.

A área de Relixión Católica, ao longo da EP, colaborará do seguinte xeito, tendo

en conta os cambios:

-Competencia en comunicación lingüística- comunicación

lingüística: a Relixión Católica sérvese da linguaxe académica e da

linguaxe da cultura relixiosa para exercitar a escoita da palabra de

Deus, a exposición dos contidos e a aplicación á cultura e ás

distintas formas de vida social. Caracterízanse distintos tipos de

linguaxe: o bíblico (rico en expresións e simboloxía), o doctrinal

(conceptual e argumental) e o litúrxico (cercano aos símbolos

cristiáns).

-Competencia matemática- comunicación matemática e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: fomentarase o

emprego do tempo e o espazo como referente na vida dos cristiáns.

Aprenderase a situar o tempo respecto aos días festivos.

-Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico:

mostrar respecto pola natureza e todo o que lles rodea como ben

herdado de Deus que merece o coidado e a protección. O

coñecemento e a interacción no mundo físico a través da doctrina

social da Igrexa, iluminará as respostas e as solucións aos

problemas que xurden na interacción do ser humano co medio físico.

-Tratamento da información e competencia dixital- comunicación

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:

empregaranse estes recursos como ferramenta útil para a búsqueda

de material didáctico, para o visionado de videos…



-Competencia social e cidadá- competencias sociais e cívicas:

contribúese á dimensión moral do alumnado, facéndolle coñecedor

do seu propio ser e os seus comportamentos. Así melloraranse as

relacións interpersoais basadas en principios e valores que emanan

da figura de Cristo e axuda a afrontar situación de conflicto

mediante o diálogo, o perdón e a misericordia, valores cristiáns.

Tamén xurde o valor da fraternidade universal, valores asociados de

respecto,  coperación, solidariedade, xustiza, non violencia,

compromiso, amor, perdón…

-Competencia cultural e artística- conciencia e expresións

culturais: esta competencia relaciónase cos aspectos de

coñecemento e valoración de toda expresión artística, plástica,

histórica, lingüística, de costumes, ritos, festas, valores e modos de

manifestación de feitos relixiosos. Procurarase motivar o aprecio pola

propia cultura e a  estima adecuada doutras tradicións culturais e

relixiosas.

-Competencia para aprender a aprender- aprender a aprender:

estarase a fomentar en todas as unidades didácticas, partindo dun

traballo que promova o autocoñecemento dos feitos (relacionar

informacións novas con coñecementos previos e coa propia

experiencia persoal para abrirse á transcendencia), basándose no

constructivismo da aprendizaxe defendido por Ausubel. Da mesma

maneira, as actividades onde se teñan que buscar solucións ós

problemas plantexados, adquirindo un sentimento de competencia

persoal que favoreza a motivación, a confianza nun mesmo e o

gusto por aprender (ilusionándose por ir descubrindo a mensaxe de

Xesús).

-Autonomía e iniciativa persoal- sentido de iniciativa e espíritu

emprendedor: procurarase a relixión como xeradora de valores e de

integración social. Entrégase ao alumnado a ferramenta para crear

actitudes e disposicións que lle posibiliten a inserción social

(habilidades para o diálogo e a coperación), así como un xuizo moral

basado nos principios, valores e actitudes do Evanxeo (compartir, ser

xeneroso, axudar e mostrar empatía)

3. RELACIÓN   CON     OUTRAS         ÁREAS     (INTERDISCIPLINARIEDADE)      

A área de Relixión Católica relacionarase coas demais áreas vinculando as

aprendizaxes das mesmas, favorecendo que os nenos e nenas perciban as



aprendizaxes transmitidas como parte dun todo, cohesionadas. Unha verdadeira

aprendizaxe significativa acádase a partir do concepto de relación con outras

áreas e baixo a concepción global da realidade.

Por iso, na medida do posible, colaborarase cos  docentes doutras áreas

para abordar os contidos de forma global.

A nosa área pode vincularse coas demais da seguinte forma:

Área de

coñecemento

do medio

natural,

social e

cultural/

Naturais e

Sociais

Trátase o coñecemento e coidado do medio

natural, mostra do regalo de Deus. Promóvense

as relacións sociais en ambientes cordiais e con

resolución pacífica de conflictos. Interesa o respeto

e valoración do medio cultural  e o  entorno cercano

ao alumno/a como elementos distintivos da súa

comunidade.

Área de

educación

artística

Con respecto a Música, as cancións serven como

manifestación cultural das crenzas propias dos

Católicos. 

En canto á Plástica, a construcción de material,

figuras, elementos  simbólicos  propios  do

Cristianismo,  servirán de mostras artísticas dos

cristiáns.

Área

de

linguas

Está presente nas interacións comunicativas levadas

a cabo na clase (transmisión de informacións,

emocións, preguntas, tomas de decisións,

valoracións), no emprego de vocabulario específico

da área, nas imitacións, nas dramatizacións.  A

comunicación escrita estará presente nalgúns xogos

Área 

de 

matemáticas 

A  ubicación  do  espazo  e  o  tempo  con

respecto  a  Deus  e  Xesús  serán  o  inicio  do

dominio destas destrezas.



                 4. MEDIDAS     DE         ATENCIÓN         Á     DIVERSIDADE  :

Aínda que o alumnado ten a mesma idade cronolóxica e características

psicoevolutivas comúns (atendendo ao mesmo nivel), “non hai dúas persoas iguais”,

polo que procuraremos pois, axustarnos ás aptitudes, intereses e necesidades do

alumnado, adaptando a forma de ensinar, a organización de espazos e  recursos…;  é

dicir, individualizando a ensinanza.

Estas necesidades trataranse desde o momento mesmo  en  que  se  identifiquen e

axustaranse aos principios de normalización e inclusión, garantindo que o/a alumno/a,

na medida do posible, aprenda no centro ordinario e integrado co resto do grupo-clase.

A  medida de atención á  diversidade máis axeitada:  medidas de reforzo educativo

(modificando elementos     non     prescriptivos         do     currículo  : secuenciación de obxetivos e

contidos, metodoloxía e formas de avaliación) ou adaptacións curriculares significativas

(modificando elementos         prescriptivos  : obxetivos, contidos e avaliación).

A atención á diversidade dentro do área de Relixión Católica adáptase na aula, sendo o

principal obxectivo que ese alumnado síntase totalmente integrado na clase, axudándolles

para que adquiran, un desenvolvemento evolutivo en formación relixiosa e  valores en

relación coas súas posibilidades.

Polo  tanto  para  atender  as  súas  necesidades  individuais, realizaranse  actividades 

adaptadas a esa diferenciación individual. Se farán entre outras as seguintes tarefas:

-Realización de actividades diversas que teñan en conta a     

participación. 

- Actividades de reforzo.

-Actividades de ampliación.

5. EDUCACIÓN     EN     VALORES     (TEMAS     TRANSVERSA  IS)      

Segundo o Artigo 11 do Decreto 105/20154 do 4 de setembro, son elementos transversais,

sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a



Área 

de 

matemát

icas

A ubicación do espazo e o tempo con respecto a Deus e 

Xesús serán o inicio do dominio destas destrezas.

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías

da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional.

Son aqueles contidos de carácter funcional e social necesarios para formar ao alumnado

en principios humanos e sociais, de gran importancia para unha futura inserción na

vida social adulta. Fan referencia a conflictos e problemas que afectan actualmente á

natureza, á humanidade e ao propio individuo (contaminación ambiental, drogas, guerras,

discriminacións...).

Serán formulados de maneira global e interdisciplinar, partindo de experiencias directas,

para promover o desenvolvemento integral do alumnado.

O xeito en que a nosa área colaborará no seu fomento será:

-Educación moral e cívica: traballos grupais que permitan analizar críticamente a

realidade, adoptando posturas xustas, solidarias e que melloren a convivencia.

-Educación para a paz: a partir dos conflitos que poden presentarse nas actividades de

coperación/oposición trataremos a resolución a través do diálogo. Da mesma maneira

fomentarase a comprensión, a reflexión, a solidariedade…

-Igualdade de oportunidades entre sexos: nos traballos e nas actividades non se fará

ningunha distinción por razón de sexo, coidando moito evitar estereotipos sexistas.

-Educación ambiental: o contacto co entorno natural, a presenza de animais e

humanos que precisan do medio para sobrevivir, propiciarán no alumnado o seu

recoñecemento e coidado para poder conservalo e disfrutalo.

-Educación para a saúde e a calidade de vida: o coidado do corpo en todos os

seus ámbitos: a hixiene, a alimentación como maneira de agradecer o agasallo de

creación de Deus, etc.

-Educación para o tempo libre: o xogo conxunto, libre, creativo; que non conleve

conductas negativas, fará disfrutar ao alumnado do tempo de lecer de maneira sana.

-Educación para o consumidor: desmitificar a carga consumista que teñen os artigos de

consumo, e sobre todo algunhas marcas e personaxes públicos facendoo posible co

emprego de material alternativo e de desfeito.

-Educación vial: a través de exemplificacións de conductas viarias poderemos traballar

valores de respecto, paciencia, tranquilidade…



Traballaranse ao longo de todo o curso.

6. PLANS         (FOMENTO         LECTOR,         PLAN         TICS,         PLAN         DE         CONVIVENCIA         E   PROXECTO      

LINGÜÍSTICO).  

O Proxecto Lector e o Plan das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, xorden

como complementos  ao traballo da comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, en todas as

áreas.

Desde a área de Relixión Católica, e tal como  fomos indicando ao longo da relación

curricular, porémos o  noso gran de área influíndo sobre estos aspectos cando vaiamos

buscar información á biblioteca ou a Internet; facendo, así, uso das tecnoloxías da

Información e a comunicación.

En colaboración coas demais áreas, a Relixión Católica busca contribuir ao Plan de

Convivencia dende o diálogo, a comprensión e o respeto ante a resolución de conflictos

que se poidan presentar.

7.   ACTIVIDADES      

Este ano, debido as peculiaridades deste curso, será complicado facer  actividades

grupais. Á hora de estruturar as actividades, tiven en conta os seguintes criterios:

- Están articuladas cos contidos, os obxectivos e metodoloxía.

- Son motivadoras e variadas.

- Utilizan recursos e métodos variados.

- A orde mantida é a seguinte:

1.  De introdución/motivación.  Para saber  as ideas previas sobre o tema e para

motivar.

2. De desenvolvemento. O alumnado ponse en contacto cos contidos.



3. De consolidación. Serían para afianzar e aplicar as aprendizaxes asimiladas.

4. De reforzo.

5. De ampliación.

8. METODOLOXÍA  :

Metodoloxía     didáctica  : o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e

planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a

aprendizaxe do alumnado e  o logro dos obxectivos suscitados.  Este ano o  alumnado

traballará dunha maneira máis individual polas circunstancias particulares deste curso.

No caso de ter que facer ensinanza semipresencial ou non presencial utilizarase a aula

virtual, que ten o colexio na súa páxina web, donde está creado o curso de R elixión

Católica. Nesta colgaranse as diferentes actividades para que o alumnado poida ter

acceso a elas.. A comunicación coa mestra será a través do seu e-mail.

ESTILOS     DE     ENSINO      

ENSINO PRESENCIAL:

As formas de ensino que propoño a  continuación levaranse a  cabo sempre  que  sexa

posible facer ensino presencial. Cando o  ensino sexa a  través da aula virtual, moitas

actividades serán de forma online,  o que quere dicir que o alumnado poderá realizalas

directamente no ordenador.

-Asignación de tarefas: O alumno/a actúa, de acordo á súa propia vontade. Facilítanse

as tarefas e non se obriga ao alumnado. Unha vez explicado o que hai que facer, o

alumno/a é independente á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de repeticións ou

tempo a dedicar.

O XOGO COMO RECURSO METODOLÓXICO

O xogo,  é  considerado como un recurso metodolóxico moi  indicado para conseguir os

obxectivos propostos de forma lúdica e  placenteira a calquera idade, pois aprenden sen

decatarse, pero de forma significativa.

 



A  súa utilización é  moi  aconsellable na Educación Primaria polas súas  características:

motivante, lúdico, educativo, libre, gratuito, ficticio, evasivo, convencional.

PRINCIPIOS A TER EN CONTA:

Partir do nivel de desenvolvemento do alumno/a: debemos partir dos coñecementos do

alumno/a,  que dependerán do estado evolutivo así como  das experiencias previas.

Respectarase a capacidade de razoamento e  a aprendizaxe do alumnado

(constructivista).

Reforzo positivo: para que se dea a aprendizaxe significativa débense relacionar os novos

contidos cos que xa se  poseen. Só será posible se se quere aprender e para iso deberá

estar motivado.  A  motivación propiciará unha sensación de éxito e  confianza mediante o

coñecemento dos seus progresos e os eloxios por parte do mestre/a.

Modificación de esquemas que xa poseen: partiremos da realidade e os coñecementos

do alumno/a (zona de desenvolvemento próximo)  e  levala máis alá, modificando os

esquemas xa existentes (zona de desenvolvemento potencial).

Progresión: Hai que seguir unha progresión de exercicios; é  dicir, ir do doado ao

difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente.

Intereses: Os exercicios formulados aos alumnos/as deben estar de acordo cos intereses

e necesidades destes, para lograr unha aprendizaxe significativa.

Transferencia:  Cando se efectúa un novo movemento, éste debe basarse no patrón

doutros movementos aprendidos anteriormente.

Ademais, seguiremos as seguintes pautas de actuación:

- Preparación das clases para evitar rutinas e improvisacións.

- Explicacións breves, claras e concretas desde lugares visibles.

- Clima de atención e motivación para o alumnado.

- De ser preciso, demostracións das actividades.



- Vocabulario axeitado ao nivel do alumnado.

ENSINO SEMIPRESENCIAL:

Nesta forma de ensino semipresencial  o alumnado que teña que gardar coarentena na

súa casa poderá facer as tarefas que realizará o alumnado na aula a través da aula virtual.

Cando algunha actividade non a  poida realizar por  algún motivo, por exemplo, non

dispoñer  do material axeitado, poderá facer outra semellante que lle envíe a profesora.

Estas tarefas serán enviadas xa  feitas a través do e-mail da profesora para a súa

corrección.

ENSINO NON PRESENCIAL:

No ensino non presencial  o alumnado fará as tarefas tamén a través da aula virtual a

maioría serán para facelas de forma online no propio ordenador e poderá envíalas xa

feitas a través do e-mail da mestra para a súa corrección.

9.   AVALIACIÓN.      

“A avaliación educativa é un proceso que permite a obtención de información, a súa

interpretación, e a emisión de decisións en función do proceso de ensinanza-

aprendizaxe”.

Segundo o artigo 12 do citado Decreto no seu punto número 2:

“A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en

conta o seu progreso no conxunto das áreas”.

A avaliación na Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, será

GLOBAL         (tendo en conta o conxunto de capacidades expresadas nos obxectivos e nos

criterios de avaliación), CONTINUA         (formará parte do proceso educativo), FORMATIVA      

(orientándose á mellora dos procesos e os resultados) e INTEGRADORA (terase en conta

todos os aspectos que rodean ao proceso de ensino-aprendizaxe).

A avaliación da ensinanza da Relixión realizarase de acordo co establecido neste artigo.



       QU  E            AVALIAR?      

Avaliarase o desenvolvemento e consecución das capacidades dos alumnos/as en base

a uns criterios establecidos polo Currículo Oficial para a área de Relixión Católica, e  en

concreto para os diferentes niveis, adecuándoos ao grupo–clase.

Así mesmo, estableceranse uns estándares de aprendizaxe que especificarán os

criterios de avaliación permitindo definir os resultados de aprendizaxe e concretando o

que o alumnado debe saber, comprender e saber facer na nosa area .

Avaliaranse aspectos específicos de cada unidade didáctica, pero tamén aspectos

actitudinais do alumnado: atención, responsabilidade, respeto, convivencia, aspectos de

saúde e hixiene…moi importantes para o desenvolvemento e socialización do

alumnado.

COMO         AVALIAR?      

Farase unha avaliación subxectiva empregando instrumentos de avaliación cualitativos,

mediante técnicas de observación. Rexistraremos o que acontece nas sesións, de

maneira continua e o máis sistemática posible. 

Empregaremos:

ESCALAS DE OBSERVACIÓN (sobre o traballo do alumnado en cada unidade).

REXISTRO ANECDÓTICO (indicaranse os acontecementos que sexan significativos a

efectos de evaluación do alumnado, así como un feito ou incidencia da sesión que nos

servirá de autoavaliación.

Ademais se terán en conta as seguintes observacións, imprescindibles todo o curso:

- Respecta         aos         compañeiros/as, ao         mestre         e         trae   o         material         de         traballo.   E  ste         curso,         igual  

que o pasado,       en   todos         os   niveis         cada     alumno/a     terá   o     seu     propio     material..      

- Presta     atención     ás         explicacións         e   participa     activamente  .

- Cumpre         e         recoñece         a         importancia         das         normas         e         hábitos         hixiénico  s,  e  ste         curso         de  

novo       tan   importantes.  

Un aspecto a destacar é que os resultados da avaliación exprésanse como

insuficiente (IN), suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) e sobresaínte (SB).



A estos termos se lles adxuntará unha calificación numérica, sin emplear decimais,

nunha escala do un ao dez, coas seguintes correspondencias:

– Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4

– Suficiente: 5

– Ben: 6.

– Notable: 7 o 8.

– Sobresaínte: 9 o 10.

Para acadar o resultado   final   da avaliación aplicaremos as seguintes porcentaxes:

-60% traballo diario na clase e análise das tarefas.

-20% comportamento na clase.

-20% interese, participación e atención e actitude cara á materia.

CANDO AVALIAR?

Ao comezo de curso,  farase unha avaliación inicial  donde se intentará detectar os

aprendizaxes imprescindibles que non foron adquiridos no curso 2020-2021.

Ao comezo da unidade didáctica: para ter un coñecemento preciso sobre o estado

en que se atopan os alumnos/as respecto aos novos contidos a desenvolver. En todas

as unidades didácticas do curso, a primeira sesión será de avaliación inicial,

sesión que poderá condicionar o grado de complexidade das actividades das seguintes

sesións.

Ao longo da unidade: seremos conscientes das incidencias presentadas: Se están

claros os obxectivos, se a selección de contidos é axustada, o enfoque metodolóxico

apropiado, as actividades atractivas ou eficaces, así como o xeito en que os

alumnos/ás responden ao traballo. Tamén chamada avaliación formativa porque se

entende que os resultados serven para realizar os axustes e correccións necesarias.



Ao final da unidade didáctica, é preciso que se comprobe o grao de

aprendizaxe dos contidos por parte dos alumnos/as; isto coñécese como avaliación

sumativa ou final.  P a r a  observar o grado de consecución dos obxectivos

propostos. Faremos un ficha-resumo con xogos.

AVALIACIÓN DO DOCENTE E DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE.

Tamén realizaremos a avaliación de nós mesmos/as e do proceso de ensino-

aprendizaxe, basándonos non só nos resultados logrados polo alumnado, senón

tamén, no grado de interación entre o alumnado, a súa propia valoración do curso, etc.

Cumplimentarase unha autoavaliación por parte da mestra.

10. MATERIAIS   E   RECURSOS     DIDÁCTICOS      

Dentro  da  súa  autonomía  pedagóxica,  os  centros  docentes  son  os  que  definen  os

métodos de ensinanza na aula, de acordo cos principios pedagóxicos. Tamén deciden

sobre os materiais curriculares e os recursos didácticos. Á súa vez, cada docente posee

liberdade para tomar as súas propias decisións metodolóxicas, que serán respetuosas

co  acordado  a  nivel  de  centro  e  co  establecido  polas   administracións  educativas

correspondientes, entre outras, a elección do libro de texto.

Este  ano  empregarei  maioritariamente  fichas  do  libro  da  editorial  SM,  que  lles  irei

facilitando a través de fotocopias.  O libro da editorial  SM considérase adecuado ás

idades  do  alumnado  (os  cambios  físicos,  os  progresos  motores,  a  evolución  da

personalidade e das manifestacións afectivas e emocionais, o progreso da linguaxe, a

socialización, a imaxinación e a expresividade) e o currículo aprobado pola Conferencia

Episcopal.

Como principios metodolóxicos no proxecto pedagóxico deste libro de texto:

a. Pártese do nivel de desarrollo do alumno, nos seus distintos aspectos, para construir,

a partir de ahí, outras aprendizaxes que favorezcan e melloren dito nivel de desarrollo.

b. Búscase lograr un hábito lector eficaz potenciando a lectura comprensiva e o análise

crítico da mesma, a tal fin dedicaráse un tempo diario da sesión de clase.

c.  Destacar  a  necesidade  de  estimular  o  desarrollo  de  capacidades  xerais  e  de

competencias básicas e específicas por medio da realización de actividades.

d.  Daráse  prioridade  á  comprensión  dos  contidos  que  se  traballan  frente  a  súa

aprendizaxe mecánica.

e.  Dase  importancia  á  educación  personalizada,  que  combina  os  principios  de



individualización  e  de  traballo  colaborativo  (o  traballo  en  grupo  como  recurso

metodolóxico).

f.  Favorécese a implicación do alumno e o continuo desarrollo dunha inquietude pola

observación, a búsqueda activa, a investigación, a organización e a autonomía, e xerar

estratexias persoais para acometer novas aprendizaxes de maneira autónoma.

g. Fomentase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con

respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso

respecto os seus coñecementos.

h.  Poráse  especial  énfase  na  atención  á  diversidade  do  alumnado,  na  atención

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de

mecanismos  de  reforzo  tan  pronto  como  se  detecten  estas  dificultades.  Para  iso,

incluiránse  tamén  actividades  de  reforzo,  para  aqueles  alumnos  con  dificultades  de

aprendizaxe, e actividades de ampliación para os que poidan avanzar a maior ritmo.

I.  Prestase  atención  aos  procesos  de  comprensión,  análise  e  crítica  de  mensaxes

audiovisuais  propios  dos  medios  de  comunicación,  potenciando  a  súa  adecuada

utilización.

j.  Supedítase ao servicio da aprendizaxe, o uso das novas tecnoloxías da información,

da comunicación e do coñecemento.

Todos  estes  principios  teñen  como  finalidade  que  os  alumnos  sexan,  gradualmente,

capaces de aprender de forma autónoma.

As  diferentes  claves  pedagóxicas  do  proxecto  -educación  emocional,  intelixencias

múltiples,  educación  en  valores-  están  integradas  no  desarrollo  secuenciado  dos

contidos curriculares a través das actividades propostas. As actividades que se propoñen

son variadas e están diseñadas para o traballo individual e en grupo. Procurouse que as

actividades sexan realistas co tempo que implican.  De igual maneira, é a través das

actividades  por  encima  de  outros  aspectos,  e  dende  onde  se  aborda  na  nosa

programación o enfoque competencial.

Todas  as  unidades  didácticas  manteñen  unha  estructura  clara  e  recoñecible  e  están

concebidas para que, con flexibilidade, o profesor poida levalo á realidade de cada aula

coa garantía de que está desarrollando os contidos que establece o currículo de relixión

dende as claves pedagóxicas da LOMCE e as específicas deste proxecto. A estructura

sempre será:

Punto de partida: Pártese de situacións que reflexan sentimentos e emocións. Detectase

a emoción que recorrerá como eixe emocional toda a unidade. Parte da observación para

profundizar na experiencia do alumno. Fomenta o descubrimento tanto do mundo interior



do neno como do entorno que lle rodea.

Relato bíblico: Os contidos bíblicos abórdanse dende a emoción que vertebra a unidade

e en conexión cos contidos que se van a desarrollar. O relato presentase coa posibilidade

de traballalo cun recurso audiovisual para favorecer a comprensión do texto. Facilitar a

comprensión  do  relato  con  actividades  de  observación,  de  comprensión  lectora  e

glosarios.

Desarrollo  de  contidos: Os  contidos  do  currículo  oficial  da  asignatura  presentanse

axustados  ás  características  do  desarrollo  dos  alumnos  desta  idade.  Os  recursos

tipográficos e de redacción poñense ao servicio dos contidos para que sexan fácilmente

recoñecibles polos alumnos as ideas principais ou os términos relevantes. No desarrollo

dos  contidos  realizase  unha  síntese  entre  a  emoción,  o  contido  bíblico  e  o  contido

teolóxico. Para facilitar a autonomía da aprendizaxe dos alumnos, as actividades que se

propoñen  invitan  ao  alumno  a  reflexionar  sobre  o  seu  proceso  de  comprensión  dos

contidos.  Neste  apartado  presentase  un  personaxe  que  encarna  os  valores  cristiás

traballados na unidade.

Aprendín:  Das  condicións  da  avaliación  que  inflúen  na  motivación  e  a  aprendizaxe

sábese que é positivo que na avaliación se potencie a autoavaliación do progreso. Por

eso,  ademáis de mapas conceptuais e sínteses dos contidos traballados na unidade,

ofrecense aos alumnos a oportunidade de que reflexionen sobre o seu propio proceso de

ensinanza e aprendizaxe de maneira que recopilen as aprendizaxes máis significativas.

Aprendemos  máis:  As  intelixencias  múltiples  trabállanse  a  partir  dunha  batería  de

actividades diversas que foron pensadas para que cada alumno integre os contidos a

partir das súas propias capacidades. Podería ser:

-  Leemos:  Textos  literarios  relacionados  cos  contidos  da  unidade.  Trabállase

fundamentalmente a intelixencia lingüístico-verbal.

-  Contemplamos:  Análise  de  obras  de  arte  e  desarrollo  de  habilidades  artísticas.

Trabállanse fundamentalmente as intelixencias visual-espacial, naturalista e intrapersoal.

        - Investigamos: Actividades lúdicas de investigación e elaboración de proxectos. Inclúense

propostas de actividades grupales. Trabállanse fundamentalmente as intelixencias lóxico-

matemática, interpersoal e cinestésica-corporal.



11. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE

PRIMEIRO TRIMESTRE

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias clave

-Observar a beleza da 
natureza como creación de 
Deus que deben respectar 
e coidar as persoas na súa 
vida diaria. 

-Coñecer a figura de Deus 
como Pai recoñecendo a 
súa bondade. 

-Descubrir no mundo que 
nos rodea o amor de Deus 
ao home a través da 
Creación e da natureza. 

-Descubrir a importancia do
nacemento de Xesús.

-A Creación 
como obra 
admirable de 
Deus para o 
ser humano. 

-Deus 
maniféstase 
como Pai, 
creador e 
misericordioso. 

-O nacemento 
de Xesús. 

-Valorar a 
Creación. 

-Descubrir que 
Deus é noso 
pai. 

-Apreciar o 
amor de Deus 
ao home e á 
súa creación. 

-Comprender 
que Deus Pai 
enviou ao seu 
Fillo Xesús 
para que nos 
mostre o 
camiño para 
chegar a El. 

-Relata coas súas 
palabras o amor do Pai 
Deus por todos nós. 

-Describe a natureza 
como a festa da 
creación de Deus. 

-Manifesta 
agradecemento a Deus 
Pai pola natureza a 
través de debuxos, 
oracións, xestos en 
clase... 

-Describe os 
acontecementos mais 
importantes do Nadal. 

-Competencia social 
e cívica. 

-Aprender a 
aprender. 

-Comunicación 
lingüística. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

-Realizar dramatizacións,
actividades... a partir 
dalgunhas parábolas de 
Xesús para dar a 
coñecer a súa mensaxe 
e o seu ensino. 

-Identificar os valores 
que rodean as 
ensinanzas de Xesús e 
aplicalas á vida. 

-Tomar conciencia de 
que Cristo nos mostra o 
seu amor. 

-Xesucristo 
ensínanos. 

-Deus manifesta
o seu amor 
dando a vida por
nós. 

-A gran familia 
dos fillos de 
Deus, a Igrexa. 

-As festas e as 
celebracións do 
ano litúrxico. 

-O sentido da 

-Recoñecer a 
mensaxe e as 
ensinanzas 
dalgunhas 
parábolas de 
Xesús. 

-Saber aplicar á 
propia vida os 
valores e as 
virtudes que 
xorden das 
ensinanzas de 
Xesucristo. 

-Comprender que
Cristo nos mostra

-Relata coas súas 
palabras o amor do Pai 
Deus por todos nós. 

-Describe a natureza 
como a festa da creación 
de Deus. 

-Manifesta 
agradecemento a Deus 
Pai pola natureza a 
través de debuxos, 
oracións, xestos en 
clase... 

I-ndica algúns textos 
bíblicos que sinalan que 

-Comunicación 
lingüística. 

-Aprender a 
aprender. 

-Conciencia de 
expresións 
culturais. 



festa cristiá: 
Deus connosco. 

o seu amor 
ensinando o 
camiño para 
chegar a Deus, 
morrendo por 
nós, perdoándo e
enviándonos o 
seu Espírito. 

Deus Pai non nos deixa 
solos. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

-Coñecer e valorar 
a Igrexa como 
familia dos Fillos de
Deus. 

-Valorar o domingo 
como día do Señor 
e festexalo. 

-Coñecer a vida da 
Virxe María como 
Nai Nosa e Nai de 
Deus. 

-A gran familia 
dos fillos de 
Deus, a 
Igrexa. 

-As festas e as
celebracións 
do ano 
litúrxico. 

-O sentido da 
festa cristiá: 
Deus 
connosco. 

-Significado 
das festas 
marianas máis
importantes. 

-Significado e 
sentido 
dalgúns 
símbolos 
relixiosos nas 
celebracións: a
auga, o lume, 
a luz, o aceite, 
os xestos, a 
música. 

-Comprender 
que Cristo nos 
mostra o seu 
amor ensinando 
o camiño para 
chegar a Deus, 
morrendo por 
nós, 
perdoándonos e 
enviándonos o 
seu Espírito. 

-Recoñecer que 
a Igrexa é a 
familia dos fillos 
de Deus. 

-Comprender e 
respectar o 
domingo, día do 
Señor. 

-Saber e valorar 
a Virxe María, 
Nai de Deus e 
Nai nosa. 

- Sabe que Xesús resucitou e 
está sempre connosco. 

- Cóntalles aos demais 
compañeiros o que fan na súa 
familia, no seu contorno 
próximo, como Xesús nos 
ensina. 

- Coñece pasaxes do Novo 
Testamento en que se 
manifesta a fe en Xesús 
Resucitado. 

-Describe con algúns trazos o 
que é unha familia e o que é 
unha comunidade cristiá. 

- Sabe que a Virxe María é Nai 
de Deus e Nai nosa. 

-Competencias 
sociais e cívicas. 

-Comunicación 
lingüística. 

-Aprender a 
aprender. 

-Conciencia de 
expresións 
culturais. 



Criterio de 
avaliación

Estándares

Grao 
mínimo 
para 
superar 
a área

Indicado 
r mínimo 
de logro

T 
1

T 
2

T 
3

C.C. para cualificación

Instrumentos de avaliación /

Procedementos de 
avaliación

REC-B1.1

1º-RECB1.1.1 -
Coñece, 
respecta e 
coida a obra 
creada.

50%

X X
X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos 
alumnos/as.  Observación 
sistemática.

INSTRUMENTOS: Caderno 
de clase.  Producións 
plásticas. Rúbrica.

CSC, 
CAA

REC-B1.1

1º-RECB1.1.2 -
Expresa con 
palabras 
propias o 
asombro polo 
que Deus fai.

50%

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos 
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno 
de clase.

CCL

REC-B1.2

1º-RECB1.2.1 -
Identifica e 
enumera os 
coidados que 
recibe na súa

50%

X X X PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos 
alumnos/as. CSC

12. TEMPORALIZACION, PONDERACIÓN E INTSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES 

DO CURSO.E4 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS 
ESTÁNDARES DO CURSO

CURSO Relixión 2021-2022

NIVEL 1º PRIMARIA ÁREA Relixión Católica (REC)

   



vida como don
de Deus. INSTRUMENTOS:

Producións plásticas.

REC-B1.3

1º-RECB1.3.1 -
Coñece e 
aprecia a través
de modelos 
bíblicos que o 
home é capaz 
de falar con 
Deus.

50%

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno
de clase.

CCEC,
CSC

REC-B1.3

1º-RECB1.3.2 -
Memoriza e 
reproduce 
fórmulas 
sinxelas de 
petición e 
agradecemento.

50%

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Producións orais.

CAA,
CCL

REC-B2.1

1º-RECB2.1.1 -
Coñece e valora
que Deus fala a 
Abraham e 
Moisés para ser 
o seu amigo.

50%

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno
de clase.

CCEC,
CSC

REC-B2.1

1º-RECB2.1.2 -
Sinala e 
representa as 
características 
da amizade de 
Deus co home: 
coidado, 
protección, 
acompañamient
o, colaboración,
etc.

50%
X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno
de clase.

CSC,
CCL

REC-B3.1

1º-RECB3.1.1 -
Identifica a 
María e a Xesús
como 
comunidade na 
que Deus faise 
presente entre 
os homes

50%

X
X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno
de clase.

CCEC,
CSC

REC-B3.1

1º-RECB3.1.2 -
Valora e 
respecta a
familia de

50%
X

X
PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

CSC



Xesús a 
semellanza sa
súa.

INSTRUMENTOS:
Producións plásticas.

REC-B3.2

1º-RECB3.2.1 -
Nomea e 
asocia, lugares 
e 
acontecemento
s importantes 
da vida de 
Xesús.

50%

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos 
alumnos/as. Observación
sistemática.

INSTRUMENTOS: Caderno
de clase. Rúbrica.

CCEC,
CSC

REC-B3.3

1º-RECB3.3.1 -
Nomea e 
secuencia 
representacións
gráficas dos 
momentos 
esenciais da 
paixón, morte e 
resurrección de 
Xesús.

X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno
de clase.

CCEC,
CSC

REC-B4.1

1º-RECB4.1.1 -
Asocia as 
características 
da familia da 
Igrexa coas da
súa familia.

50%

X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:  Caderno
de clase.

CSC

REC-B4.2

1º-RECB4.2.1 -
Expresa o 
respecto ao 
templo como 
lugar sagrado.

50%

X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno
de clase.

CSC, 
CCEC

REC-B4.3

1º-RECB4.3.1 -
Coñece e
expresa o
sentido do
domingo.

50%

X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno
de clase.

CSC, 
CCEC



12. MÍNIMOS     ESIXIBLES     PARA     O         LOGRO DAS     COMPETENCIAS     BÁSICAS:      

 Recoñecer e valorar o amor da familia.

 Valorar a amizade coma agasallo.

 Coñecer o relato do Nadal.

 Identificar a festa da Pascua coma a máis importante para os cristiáns.

 Identificar os símbolos e obxectos relixiosos.

 Recoñecer a mensaxe do amor e a importancia do perdón cara as persoas.

 Valorar a beleza da Natureza e aprender a coidala.

14. ACTIVIDADES     COMPLEMENTARIAS   E          EXTRAESCOLARES      

Este ano por mor da COVID-19 non se realizarán case actividades fóra do centro, así 

cada clase traballará estos temas dentro da súa aula (Samaín. Magosto, Nadal…), e no caso 

de que se organizasen algunha delas sería en grupos-burbulla e sempre no exterior, con 

todas as medidas de seguridade que establece o plan COVID-19 do centro.

15. INDICADORES     DE     LOGRO         PARA     AVALIAR   O   PROCESO DO   

ENSINO         E A   PRÁCTICA     DOCENTES:      

AUTOAVALIACIÓN.

ITEM 1 2 3 4 N/

A

Observacións

1. ACTITUDES COS ALUMNOS/AS

Respeto ideas e opinións non coincidentes 

coas miñas

Manteño boas relacións persoais cos

alumnos/as

Actúo como moderadora, intermediaria e

conciliadora nos conflitos

Fago que os alumnos/as se sintan a gusto na

clase



Evito a amenaza e a sanción

Teño o respeto dos alumnos/as

Os alumnos/as participan na organización das

tarefas

Manteño unha actitude exemplar cos

alumnos/as

Motivo e estimulo o traballo cos alumnos/as

Atendo e trato igual a todos os alumnos/as

2. PLANIFICACIÓN CURRICULAR

Planifico a acción educativa previamente, en

función do grupo de alumnos

Existe relación e dependencia entre os criterios

específicos de avaliación e os contidos

Os criterios de avaliación son evaluables

Prevín a atención a alumnos/as con dificultades

A planificación é coñecida polo alumnado

As actividades melloran as aprendizaxes

Fixen actividades de avaliación

3. CLIMA DA AULA

O clima é relaxado

Os alumnos participan

Non hai dificultades de relación entre o

alumnado

A miña relación cos alumnos/as é boa

O alumnado interesase polas tarefas

Fomento a tolerancia e o respecto



Evito a competitividade e as comparacións

Manteño sentido do humor pero coa debida

seriedade á hora das clases

4. METODOLOXÍA

Propoño actividades motivadoras

Parto dos coñecementos previos dos

alumnos/as

Axusto o tempo ao ritmo de aprendizaxe

As estratexias metodolóxicas son diversas e

adaptativas

As actividades atenden a diferentes intereses e

capacidades

Promovo a participación activa

As actividades complementarias cumpren a

función que lles corresponde

Constato a funcionalidade das aprendizaxes

Fago síntese parcial e final

5. PRÁCTICA EDUCATIVA

Realizo a avaliación inicial

Evalúo as aprendizaxes ao longo do proceso

Evalúo os resultados obtidos

Utilizo instrumentos variados acordes á

metodoloxía

Explico aos alumnos/as os criterios de

avaliación

Informo dos resultados ao alumno/a, ao

centro/tutor e á familia



Atendo e resolvo as reclamacións

Realizo a avaliación do proceso e da práctica

docente

6. AVALIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

ASPECTOS     XERAIS      

Na súa elaboración tívose en conta o grupo ao

que ía dirixida

A súa estructura era o suficientemente aberta

para permitir adaptacións

Foron previstas as posibles dificultades que se

puideran presentar

Hai cohesión entre obxectivos, contidos e

criterios de avaliación

OBXECTIVOS  

Estaban redactados de forma clara e sinxela

Graduaronse en función da importancia e nivel

Recollían todas as capacidades a traballar

CONTIDOS  

Adecuados aos obxectivos

Permitiron a adaptación aos diferentes niveis

Foron axustados ao grupo e ás súas

características

Houbo contidos transversais (educación en

valores)

METODOLOXÍA  

Foi activa e participativa

Facilitou a interación entre o grupo e a mestra



ACTIVIDADES  

Favoreceron o interese e a motivación do

alumnado

Axustadas a contidos, recursos e tempo

Permitiron adaptarse a diferentes ritmos de

aprendizaxe

Houbo actividades de reforzo e recuperación

As actividades complementarias reforzan as

aprendizaxes

RECURSOS

Foron axustados ao alumnado e ao nivel

Favoreceron motivación e aprendizaxe

Adecuaronse a obxectivos e contidos

Organizáronse para perder o menor tempo

posible na sesión

AVALIACIÓN  

Atendeuse ao diferente alumnado e nivel

Os criterios atenden ás diversas aprendizaxes

TEMPORALIZACIÓN  

O tempo adicado a cada un foi axeitado

Axustáronse os tempos á realidade 
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