
MÍNIMOS ESIXIBLES 1º E.P. 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área 

CSB3.3.1. Respecta as normas de convivencia na familia e na 
escola 

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 

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área 

CIENCIAS DA NATUREZA 
CNB2.1.1.Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas 
valorando a diversidade 

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo 

CNB3.1.3. Amosa condutas de respecto e cuidado cara aos 
seres vivos 

CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu 
contorno e evita estereotipos sexistas 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e 
emocións propias 

LCB2.1.2. Le con pronunciación e entoación axeitada, textos 
sinxelos, de variada tipoloxía, breves e adaptados á súa idade 



LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral he escrito: discrimina 
sons nas palabras e consolida aspectos grafomotores e grafías 
da Lingua castelá en palabras significativas 

LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións simples 
para componer textos sinxelos 

PLÁSTICA E AUDIOVISUAL 
EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos de expresión 
plástica 

EPB1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do coidado do 
material e da orde para alcanzar o resultado final proposto 

EPB1.3.2.Identifica, nomea e debuxa as formas básicas 

MATEMÁTICAS 
MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá 
números naturais ata o 99 

MTB2.3.3. Emprega procedementos diversos na realización 
de cálculos numéricos básicos 

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

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 
VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións 

VSCB1.3.1. Participa na práctica de técnicas de relaxación 

VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que 
exponen outras persoas durante o traballo en equipo 

VSCB3.4.2. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes 
situación escolares 



LINGUA GALEGA E LITERATURA 
LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo 
oral, mostra interese e unha actitude receptiva de escoita 

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 

LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, acadando 
progresivamente a velocidade axeitada 

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de 
xeito creativo 

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 

LINGUA ESTRANXEIRA(INGLÉS) 
Comprende vocabulario moi elemental sobre temas cotiás con 
axuda de soporte visual 

Segue instrucións referidas ás rutinas escolares 

Amosa unha actitude de escoita atenta 

Reproduce textos orais moi sinxelos e breves ( cancións, 
rimas,…) 

Escribe palabras relacionadas coa súa vida cotiá seguindo un 
modelo dado 

Diferenza e emprega oralmente saúdos, despedidas e fórmulas 
de cortesía 

EDUCACIÓN FÍSICA 



BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EF 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas 

EFB1.3.4. Participa na recollida de material utilizado nas 
clases 

BLOQUE 2: O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as pates do corpo propias 

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

BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES 

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

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de 
apoio e as frecuencias 

EFB3.13. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal (…) 

BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO 
EXPRESIVAS 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente unha estrutura rítmica 
moi sinxela 

BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

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

BLOQUE 6: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

EFB6.2.3. Realiza xogos tradicionais de Galicia seguindo as 
regras básicas 



EDUCACIÓN MUSICAL 
B1.1. Explora, escoita e describe calidades e características de 
materiais, obxectos, sons e instrumentos 

B1.2. Mantén unha actitude de respecto e de escoita activa 

B1.3. Coñece obras curtas de distintos estilos e de diferente 
autoría B1.5. Identifica e expresa a través de diferentes 
linguaxes algún dos elementos dunha obra musical ( timbre, 
velocidade, intensidade e carácter) 

B2.1. Coñece e utiliza as posibilidades sonoras e musicais do 
corpo e doutros obxectos, manipulando materiais como fonte 
de son 

B2.2. Exercita as vocalizacións e as pronuncias interpretando 
un pequeño repertorio de cancións sinxelas e practicando a 
improvisación 

B2.3. Reproduce, crea e representa esquemas rítmicos e 
melódicos coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de 
movemento 

B3.1. Realiza pequeñas coreografías 

B3.2. Coñece e valora as posibilidades sonoras de movemento 
e expresivas do corpo 

 


