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CIENCIAS SOCIAIS

-Manifesta certa autonomía para a realización dun traballo, coidando a presentación.

-Presenta unha actitude cooperativa ante o traballo en equipo.

-Comprende textos sinxelos de carácter social, xeográfico ou histórico.. 

-Identifica os elementos do sistema solar: estrela, planeta, satélite..

-Sinala os movementos principais da terra ( rotación e translación).

-Identifica fenómenos atmosféricos e explica a formación das nubes.

-Escribe ordenadamente as fases do ciclo da auga.

-Interpreta mapas do tempo sinxelos.

-Aproxímase ao concepto de comarca, provincia, Comunidade Autónoma…

-Pon exemplos e distingue entre materia prima e produto elaborado en relación a sectores produtivos da contorna.

-Identifica algúns vestixios do pasado da contorna.

-Coñece algunhas normas básicas de circulación.

CIENCIAS DA NATUREZA

-Manifesta certa autonomía na observación, planificación e execución de acción e tarefas , ten iniciativa na toma de decisión e coida a presentación dos
traballos.

-Identifica cambios nas distintas etapas da vida.

-Diferenza as distintas partes do corpo así como os principais órganos vitais.

-Distingue tipos de alimentos e coñece os elementos fundamentais dunha dieta equilibrada.

-Observa e identifica as características básicas dos animais.



- Observa e identifica as características básicas das plantas.

-Identifica algunhas fontes de enerxía e amosa unha actitude responsable de aforro enerxético.

-Identifica a enerxía que empregan obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso habitual.

-Identifica oficios en función dos materiais, das ferramentas e máquinas que empregan.

- Explica os cambios no estado da auga.

MATEMÁTICAS

-Iníciase na utilización de ferramentas tecnolóxicas, como a calculadora, para realizar cálculos numéricos.

-É quen de comprender os enunciados dos problemas e utiliza os procesos de razoamento e estratexias de resolución dos mesmos.

- É quen de ler, escribir, ordenar e descompoñer os números ata 9999.

-Coñece as táboas de multiplicar e utiliza a multiplicación na resolución de problemas sinxelos contextualizados.

-Realiza a división por unha cifra na resolución de problemas sinxelos contextualizados.

-É quen de identificar as diferentes unidades de lonxitude, capacidade e masa de forma simple.

-Explica de forma oral os procesos seguidos para a resolución de problemas.

-Coñece o valor das moedas e billetes do euro, calcula e utilízaos na resolución de problemas sinxelos.

-Realiza operación de suma e resta con medida de lonxitude, capacidade e masa

-Resolve  problemas de medida utilizando procedementos prácticos.

-É quen de identificar os diferentes elemento das figuras planas e dos corpos xeométricos: lados, vértices, caras, arestas e ángulos.

-Interpreta gráficos de táboas, extraendo información explícita.

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

-Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade.

-Exprésase procurando unha pronunciación correcta.

-Participa con coherencia en diversas situación de comunicación oral.



- Utiliza un vocabulario axeitado a súa idade  para expresarse con progresiva precisión.

-Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual do ámbito escolar e social.

-Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para buscar información.

- É quen de memorizar pequenas cantigas, poemas, trabalinguas, adiviñas … e reproducilos oralmente.

-Le en voz alta, sen dificultades importantes, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade.

-Escoita e pregunta para asegurar a comprensión.

-Iníciase na utilización do dicionario de xeito guiado, tanto o tradicional como en dixital.

-Identifica, respondendo a preguntas, a idea principal dun texto.

-Produce textos sinxelos utilizado maioritariamente as regras básicas gramaticais e ortográficas propias do nivel, presentados  de forma clara e limpa.

-Presenta os seus traballos con caligrafía lexible,  evitando riscos, inclinación de liñas..

-Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.

-Realiza, de xeito guiado, lecturas comentadas, de textos narrativos sinxelos.

-Crea, con axuda, sinxelo textos literarios, a partir de modelos ou pautas ( contos, poemas…)

LINGUA E LITERATURA GALEGA

-Identifica quen, que e onde nunha noticia.

-Elabora un breve resumo, de xeito oral, a partir de preguntas dun texto escrito sinxelo.

-Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo adecuadamente.

-Identifica diversos xéneros literarios: poesía, narrativa e teatro.

--É quen de utilizar o galego como lingua oral e forma de expresión, e de entender textos orais e escritos en galego.

-Respecta as quendas de palabra, amosa respecto ás ideas e achegas dos demais e participa no traballo en grupo.

-Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

-Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto.

-Emprega o dicionario de xeito guiado, tanto o tradicional como en dixital. 



-Fai unha lectura axeitada para a súa idade, sen silabeo ( ou ocasional), con entoación e pausas.

-Elabora un texto sinxelo con coherencia xeral, aplicando con carácter xeral  os signos de puntuación.

- Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación: marxes , disposición do papel….

- Utiliza, normalmente, as normas ortográficas básicas….prestando especial atención ás maiúsculas.

-Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos procedentes da literatura popular oral galega ( adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións,…) e da 
literatura en xeral.

-Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptación de obras breves…e en diferentes soportes.

- Recrea e compón, a partir de modelos, poemas e relatos.

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

-Emprega as emocións de forma positiva.

-É quen de traballar en equipo, asumindo as súas responsabilidades e valorando o seu esforzo dos demais.

-É quen de tomar as súas propias decisións.

-Participa na resolución de problemas escolares.

- É quen de expresar as súas opinión, sentimentos e emocións e de respectar e valorar as dos demais.

-Reflexiona respondendo a preguntas sobre as consecuencias das súas acción.

-Respecta e acepta as diferenzas individuais..

-Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

-Respecta as normas do centro escolar.

-Expón as causas de diferentes accidentes de tráfico e recoñece a importancia das normas de educación viaria.

EDUCACION ARTÍSTICA: Plástica

-Describe as características dunha obra artística e expresa as súas sensacións.

-Relaciona algúns autores con obras máis representativas.



-Manexa material diverso nas súas producións plásticas: lapis de cores, témperas,rotuladores….) para a composición de obras.

-Debuxa a figura humana (usando por exemplo a cuadrícula)  coas proporcións axeitadas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA : Educación Musical

B1.1. Utiliza a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas.

B1.2. Identifica e describe as características de elementos musicais e calidades dos sons do contexto.

B1.3. Analiza a organización de obras musicais sinxelas e describe os elementos que a compoñen.

B2.1. Interpreta un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical.

B2.3. Explora e utiliza as posibilidades sonoras e expresivas de diversos materiais e instrumentos.

B3.1. Adquire capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a danza.

B3.2. Interpreta un repertorio básico de danzas.

INGLÉS

-Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas que traten sobre temas familiares.

-Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas ( instrucións, indicacións, petición, avisos...)

-Reproduce cancións e rimas traballadas previamente tentando achegarse á pronuncia e entoación adecuadas.

-Amosa unha actitude de escoita atenta.

-Comprende textos escritos moi sinxelos previamente traballados de forma oral.

- Escribe frases sinxelas referidas a situacións cotiás a partir de modelos, traballadas previamente de forma oral.

-Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade.

-Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.

-Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios lingüísticos en situacións de respostas verbais e non verbais.



EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1:CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FISICA

EFB1.1.3. Mostra, con axuda, boa disposición para solucionar conflitos de xeito razoable. 

EFB1.3.3. Participa na recollida e organización do material utilizado nas clases.

EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda. 

EFB1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

BLOQUE 2: O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentacion en diferentes posturas e posicions durante un tempo breve. 

EFB2.2.4. Recoñece cal é a esquerda -dereita en si mesmo. 

BLOQUE 3: HABILIDADES MOTRICES

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a sua realizacion aos parametros espazo 
-temporais. 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz basica do salto intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a sua realizacion aos 
parametros espazo -temporais. 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices basicas de manipulacion de obxectos (lanzamento e recepcion) en diferentes tipos de actividades, utilizando 
os segmentos dominantes. 

EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices basicas de xiro intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a sua realizacion 
aos parametros espazo- temporais. 

BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais.



BLOQUE 5: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

EFB5.2.2. Mostra interese por identificar a súa propia frecuencia cardiaca.

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, realizando un quecemento guiado.

BLOQUE 6: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EFB6.1.2. Utiliza as HMB en distintos xogos e actividades físicas.

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


