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1.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1. Leer y escribir números naturales hasta el 999 y 

utilizarlos en la interpretación y resolución de 

problemas en contextos reales. 

1.1. Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 

999 y lo aplica a textos numéricos y a situaciones de la 

vida cotidiana. 

2. Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas 

de cálculo para aplicarlas a la resolución de 

problemas. 

2.1. Aproxima números de tres cifras a la decena y la 

centena más cercana. 

3. Realizar cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma, resta y multiplicación 

utilizando diferentes estrategias y procedimientos. 

3.1. Realiza con corrección el algoritmo de la suma y 

de la resta con y sin llevadas. 

3.2. Elabora las tablas de multiplicar. 

4. Conocer y aplicar estrategias aritméticas para 

comprobar los resultados. 

4.1. Comprueba los resultados mediante estrategias 

aritméticas: la prueba de la resta. 

5. Medir con unidades de medida convencionales 

(metro, centímetro y kilómetro), eligiendo la 

unidad más adecuada y utilizando los instrumentos 

adecuados según su magnitud. 

5.1. Elige la unidad de medida y el instrumento 

adecuados en función de lo que va a medir y expresa el 

resultado de manera adecuada. 

6. Medir tiempos con unidades de medida 

convencionales, eligiendo la unidad más adecuada 

y utilizando los instrumentos apropiados. 

6.1. Identifica las unidades para medir el tiempo: día, 

semana, mes y año. 

6.2. Lee la hora en relojes digitales y analógicos. 

6.3. Elige la unidad de medida y el instrumento 

adecuados en función de lo que va a medir, expresando 

de manera adecuada el resultado. 

7. Interpretar representaciones espaciales 

realizadas a partir de sistemas de referencia y de 

objetos o situaciones familiares. 

7.1. Describe posiciones y movimientos en relación a sí 

mismo y a otros puntos de referencia. 

8. Identificar y resolver problemas de la vida 

cotidiana estableciendo conexiones entre la 

realidad y las matemáticas. 

8.1. Resuelve problemas que implican una sola orden y 

operaciones de adición y sustracción utilizando 

estrategias de razonamiento, creando, construyendo, 

argumentando y tomando decisiones. 

9. Conocer el valor y las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes del sistema 

monetario de la Unión Europea. 

9.1. Utiliza el valor y las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes del sistema monetario de 

la Unión Europea para resolver problemas en 

situaciones reales o figuradas. 

10. Identificar y diferenciar en el entorno 

inmediato objetos y espacios con formas cúbicas, 

prismas y pirámides. 

10.1. Observa, identifica, diferencia y describe formas 

cúbicas, prismas y pirámides. 

11. Identificar y diferenciar en el entorno 

inmediato objetos y espacios con formas de 

cuerpos redondos. 

11.1. Observa, identifica, diferencia y describe cuerpos 

redondos. 

12. Utilizar procesos de razonamiento y realizar los 

cálculos necesarios para resolver un problema. 

12.1. Se inicia en la identificación e interpretación de 

datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la 

vida cotidiana. 
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1. 2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles      ÁREA L. CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Ordenar las palabras alfabéticamente. 
1.1. Identifica el lugar que ocupa cada letra dentro  

del abecedario. 

2. Usar la concordancia de género y número entre 

nombres y artículos en producciones orales y 

escritas. 

2.1. Realiza correctamente la concordancia de género y 

número entre el nombre y el artículo que lo acompaña. 

3. Responder a preguntas para favorecer la 

comprensión de la lectura. 

3.1. Comprende la información general de la lectura 

al resolver satisfactoriamente las cuestiones 

que se le plantean. 

4. Adquirir las convenciones del código escrito, 

por ejemplo: al empezar a escribir y después 

de punto ponemos mayúscula, y al terminar 

una oración ponemos punto. 

4.1. Conoce y utiliza las reglas ortográficas de la 

mayúscula y el punto. 

5. Identificar adjetivos calificativos. 
5.1. Identifica el adjetivo calificativo como elemento 

que acompaña al nombre. 

6. Reconocer las partes de una narración, 

señalando los elementos más importantes. 

6.1. Reconocer las partes de un cuento, identificando 

los personajes, lugar y tiempo en el que ocurre. 

7. Describir animales, lugares, objetos o personas. 
7.1. Describe animales, lugares, objetos o personas 

señalando sus características. 

8. Reconocer las clases de oraciones. 8.1. Clasifica oraciones. 

9. Reconocer la información relevante de una 

experiencia o anécdota oral o escrita. 

9.1. Extrae la información relevante de una experiencia 

oral o escrita y la utiliza para resolver cuestiones. 

10. Producir textos para comunicar experiencias. 

10.1. Produce textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando 

su estructura y aplicando las reglas ortográficas. 

11. Expresar opiniones: interés por la claridad, 

orden y coherencia al expresar sus opiniones 

orales y escritas. 

11.1. Transmite las ideas con claridad, coherencia 

y corrección cuando da su opinión. 
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1.3.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles      ÁREA L. GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1. Coñecer o concepto de abecedario e diferenciar 

as vogais das consonantes. 

1.1. Aplica os coñecementos sobre o abecedario 

para facer as tarefas que se piden. 

2. Recoñecer, de forma guiada, os elementos 

básicos do sistema lingüístico: as palabras e as 

sílabas. 

2.1. Diferencia as sílabas que conforman cada 

palabra. 

3. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 

básica como apoio á comprensión e á produción 

de textos, así como aplicar o seu coñecemento 

no uso da lingua. 

 

3.1. Identifica os adxectivos e escríbeos. 

 

4. Producir e reescribir textos sinxelos relativos 

con especial atención ao uso das maiúsculas. 

 

4.1. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, 

con especial atención ao uso das maiúsculas. 

5. Coñecer o concepto de diminutivos. 
5.1. Identifica diminutivos e sabe formalos. 

 

6. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 

básica como apoio á comprensión e á produción 

de textos, así como aplicar o seu coñecemento no 

uso da lingua: aumentativos e tipos de oracións. 

 

6.1. Identifica e forma aumentativos. 

6.2. Diferencia tipos de oracións: enunciativa, 

exclamativa e interrogativa. 

7. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente 

á expresividade e autonomía lectoras. 

7.1. Le, de forma guiada, textos en silencio e en voz 

alta, adecuados aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á autonomía  e á expresividade 

lectoras. 

 

8. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a 

información procedente de ilustracións e textos. 

8.1. Integra coñecementos e informacións 

procedentes de ilustracións e textos. 

9.  Recoñecer a información relevante dunha 

experiencia ou anécdota oral ou escrita. 

 

9.1. Extrae a información relevante dunha experiencia 

oral ou escrita e utilízaa para resolver cuestións. 

 

10.  Producir textos para comunicar experiencias. 

10.1.  Produce textos con diferentes intencións 

comunicativas con coherencia, respectando a súa 

estrutura e aplicando as regras ortográficas. 

 

11.  Expresar opinións: interese pola claridade, 

orde e coherencia ao expresar as súas opinións 

orais e escritas. 

 

11.1.  Transmite as ideas con claridade, coherencia e 

corrección cando dá a súa opinión. 
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1.4.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Identificar os astros do sistema solar e a 

situación da Terra e da Lúa nel. 

 

1.1. Identifica a Terra como parte dun conxunto de 

corpos celestes que xiran arredor do Sol. 

1.2. Localiza o Sol dentro do sistema solar e nomea os 

planetas que o forman. 

2. Explicar as características básicas da Terra e os 

movementos que realiza, identificando o 

movemento de rotación e translación, e as súas 

consecuencias. 

2.1. Explica o movemento de rotación e translación 

terrestre e as súas consecuencias. 

3. Nomear e identificar as capas que forman a 

Terra. 
3.1. Identifica, nomea e describe as capas da Terra. 

4. Identificar os estados da auga. 

4.1. Identifica a auga e os seus estados e relaciónaos. 

 

 

5. Identificar rochas e minerais, clasificándoos 

segundo a súa cor e forma. 

5.1. Identifica e explica propiedades sinxelas dalgúns 

minerais. 

6. Explicar que é unha paisaxe, identificar os 

principais elementos que a compoñen. 

6.1.Define paisaxe e identifica os elementos da 

paisaxe describindo as súas características principais. 

6.2. Diferencia entre elementos do relevo de costa e 

do relevo de interior. 

6.3. Identifica distintos tipos de paisaxe e enumera 

as modificacións que sofren tanto por causas 

naturais como pola acción humana. 

7. Comprender a diferenza entre dereitos e 

obrigas. 

7.1. Coñece a diferenza entre dereitos e obrigas. 

7.2. Identifica algunhas normas para lograr unha boa 

convivencia. 

8. Observar e discriminar diferentes elementos 

viarios que debe recoñecer un peón valorando a 

importancia da mobilidade na vida cotiá. 

 

8.1. Identifica, coñece e interpreta os sinais de tráfico 

máis comúns e valora as normas de seguridade viaria. 

 

9.  Describir os traballos das persoas do seu 

contorno e identificar as profesións máis 

frecuentes relacionando o nome dalgunhas delas 

co tipo de traballo que realizan. 

9.1. Explica en que consiste o traballo dalgunhas 

persoas e recoñece os útiles de traballo de certas 

profesións. 

9.2. Diferencia entre traballos na natureza, traballos 

nas fábricas e traballos que dan servizos. 

10.  Explicar as diferenzas entre materias primas 

e produtos elaborados. 

10.1. Identifica e define materia prima e produto 

elaborado. 

11.  Utilizar o calendario como representación do 

paso do tempo, localizando meses, días ou datas 

significativas. 

11.1. Utiliza o calendario como representación do 

paso do tempo. 
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1.5.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   ÁREA CCSS NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Relacionar os hábitos de alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso coa saúde e 

a enfermidade. 

1.1. Relaciona os hábitos de alimentación, hixiene, 

exercicio físico e descanso coa saúde, e mantén 

unha conduta responsable. 

2. Identificar as partes do corpo, localizar o 

esqueleto, a musculatura e as articulacións, 

e recoñecer as súas características. 

2.1. Identifica as partes do corpo, localiza o 

esqueleto, 

a musculatura e as articulacións, e recoñece 

as súas características. 

3. Recoñecer e explicar as funcións vitais 

no ser humano. 

3.1. Recoñece e describe de forma xeral as funcións 

de nutrición, de relación e de reprodución no ser 

humano. 

3.2. Recoñece os órganos e aparatos que interveñen 

na función de nutrición e explica a súa función. 

4. Identificar e explicar as principais funcións 

dos seres vivos que os diferencian dos 

inertes, e recoñecer as súas características. 

4.1. Identifica e explica as diferenzas entre os seres 

vivos e os inertes. 

 

 

5. Observar e identificar as principais 

características, comportamentos e formas 

de vida de distintos tipos de animais. 

5.1. Identifica e describe as características dos 

animais, e clasifícaos segundo a súa alimentación, a 

súa forma de reproducirse e segundo o medio polo 

que se desprazan. 

5.2. Observa e identifica características dos animais 

e clasifícaos en vertebrados e invertebrados. 

6. Observar e identificar as principais 

características das plantas e a súa utilidade. 

6.1.Describe as características xerais das plantas 

e as súas necesidades. 

6.2. Identifica as partes dunha planta. 

 

7. Aplicar os procedementos para diferenciar a 

masa e o volume dos obxectos a través de 

medicións. 

7.1. Diferencia masa e volume utilizando os 

procedementos de medida adecuados. 

 

8. Examinar e clasificar diferentes tipos de 

materiais para a súa reciclaxe, e promover a súa 

reutilización e a redución de refugallos. 

8.1. Recoñece as propiedades dos materiais do 

contorno próximo. 

9.  Realizar experiencias para analizar a forza da 

gravidade e os efectos das forzas sobre obxectos 

e movementos, respectando as normas de uso, 

seguridade e conservación dos 

materiais e instrumentos. 

9.1. Realiza experiencias sinxelas para comprobar os 

efectos da forza da gravidade e a forza que exercen 

os imáns sobre os obxectos. 

9.2. Analiza efectos da aplicación dunha forza na 

dirección, no movemento e na forma dos obxectos 

en situacións da vida cotiá. 

 

10.  Recoñecer diferentes fontes de enerxía e 

clasificalas 

10.1. Observa a intervención da enerxía na vida 

cotiá, 
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en renovables e non renovables, ademais de 

identificar a auga e o aire como recursos 

fundamentais para a vida. 

diferencia fontes de enerxía renovables e non 

renovables e coñece os seus usos. 

11.  Explorar e identificar máquinas simples 

e compostas, e explicar a enerxía que utilizan, 

como funcionan e a súa utilidade. 

11.1. Diferencia máquinas simples e compostas, 

e explica como funcionan algunhas máquinas. 

12. Identificar e nomear profesións que 

desempeñan as persoas, e os materiais 

e as ferramentas que utilizan. 

12.1. Identifica e describe oficios tendo en conta 

os materiais, as ferramentas e as máquinas 

que utilizan. 

1.6.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles    
ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base 

ás autopercepcións . 

1.1 Recoñece e describe os seus estados de ánimo en 

composicións libres. 

2. Estruturar un pensamento efectivo empregando 

as emocións de forma positiva. 

2.1 Realiza un adecuado recoñecemento e 

identificación das súas emocións. 

3. Establecer relacións interpersoais positivas 

empregando habilidades sociais. 
3.1Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

4. Actuar con tolerancia comprendendo e 

aceptando as diferenzas. 
4.1 Identifica distintas maneiras de ser e actuar. 

5. Analizar, en relación coa experiencia de vida 

persoal, a necesidade de preservar os dereitos á 

alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os 

nenos e nenas do mundo. 

5.1 Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das 

nenas no xogo e no emprego dos xoguetes. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación será continua, e terá carácter 

diagnóstico e formativo. 

- Terase en conta o traballado polo alumnado no 1º e no 2º 

trimestre, ata a situación de confinamento. 

- No caso do alumnado que ten aprobado os dous primeiros 

trimestres, poderanse ter en conta, en positivo, os traballos 

realizados na casa. 

No caso do alumnado que teña pendentes o 1º e/ou o 2º trimestre, 

farán actividades de recuperación e/ou avaliación para poder 

superar ditas áreas, tendo en conta o resultado das actividades 

propostas. As actividades faranse chegar ao profesorado polos 

medios propostos e no tempo establecido. 

Instrumentos: 

- Antes do confinamento: probas escritas e orais, traballo e 

esforzo na clase, traballo individual na casa, cumprimento das 

normas e coidado do material. 

No momento actual: Seguimento das tarefas a través das canles 

establecidas, realización das tarefas e traballos propostos, esforzo e 

implicación no desenvolvemento das tarefas a distancia. 

Cualificación 

final 

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que 

se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous 

primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de 

reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas 

dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, 

sempre e cando beneficie ao alumnado. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados no 

1º e 2º trimestre en cada unha das áreas obxecto desta 

programación. Nalgúns casos, ampliación de contidos 

imprescindibles e aproveitables dos libros de texto, xa que 

son libros funxibles. 

- Realización de actividades nas que se fomente a expresión 

escrita como exemplo: formación de historias, descricións, 

elaboración de contos. 

- Actividades encamiñadas a consolidar aspectos relacionados 

coa mellora da comprensión lectora.  

- Tarefas encamiñadas a resolución de problemas relacionados 

coa vida cotiá contribuído desta maneira a CCL e a CMCT 

- Realización de tarefas competencias. 

  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Metodoloxía empregada co alumnado con conectividade: con 

este alumnado traballarase a través da aula virtual, colgando na 

aula as tarefas que o alumno/a debe realizar ou a través dos 

correos das familias. As tarefas estarán organizadas por sesións e 

áreas.  

O alumnado reenviará por correo electrónico as tarefas 

realizadas. 

 

Metodoloxía co alumnado sen conectividade: nesta ocasión 

contarase coa apoio de institucións como CRUZ ROJA, a cal lle 

fará chegar ao alumnado as tarefas impresas, as cales se lle envía 

previamente. Logo, a mestra realiza unha chamada diaria, para 

axudar a realizar ditas tarefas. 

Materiais e recursos Libros de texto, libretas, folios, fichas e recursos web. 

3. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Se informará ás familias da Adaptación da Programación 

Didáctica do curso 2019/2020 a través de diversas canle: 

- Páxina web do centro, 

-Correo electrónico,  

-Chamadas de telefono,  

-Plataforma Abalar  e comunicados a través da aula virtual. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


