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LINGUA GALEGA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B2.1. Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso 
cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre 
feitos e acontecementos próximos á experiencia do alumnado, procedentes 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 
 

LENGUA CASTELLANA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus 
aspectos gráficos 

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. 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura 
da lingua. 

LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e fonemas 
como elementos fundamentais da palabra. 

B5.1. Apreciar o valor dos textos literarios sinxelos e utilizar a lectura 
como fonte de gozo e información. 

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: contos, 
poesías, cómics, adiviñas… 

B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes situacións con 
vocabulario axeitado e unha secuencia coherente. 

LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, persoas, animais obxectos e lugares 
seguindo unha orde: de arriba a abaixo; de abaixo a arriba …. 

B3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus 
aspectos gráficos 

LCB3.1.2. Identifica diferentes tipos de texto escrito: listas, receitas, 
narracións, poesía, noticia 

B3.3. Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos 
atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, dialogados) e 
intencionalidade comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) 
e coida a presentación 

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… 

B2.1. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e 
sinxelos. 

LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de 
variada tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 
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dos medios de comunicación social. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical moi básica, como 
apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, 
de forma xeral, palabras e sílabas 

B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos 
literarios, usando modelos. 

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. 

B2.1. Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso 
cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

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

B2.3. Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus 
intereses para chegar progresivamente á expresividade e autonomía 
lectoras. 

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os 
relacionados coa escola, respectando as convencións elementais da 
escrita 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións 
cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos 

B3.2. Utilizar 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). 

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). 

B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras 
como instrumento para a segmentación da escritura. 

LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 

MATEMÁTICAS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma 
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procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

na resolución de problemas contextualizados 

 B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. 

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

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. 

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

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta 
(sen levadas) na resolución de problemas contextualizados. 

B4.2. Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e 
triángulo. 

MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en 
obxectos do contorno inmediato. 

B4.1. Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

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 e próximo-afastado. 

CIENCIAS DA NATUREZA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.1 Buscar, seleccionar información de forma guiada e comunicar os 
resultados en diferentes soportes. 

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

B2.1 Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade 

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais 
características das plantas e dos animais. 

CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e animais 
empregando diferentes soportes. 

B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e 
coidando o seu uso 

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

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios elementais, animais e plantas 
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e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno. do seu contorno. 

B2.2. Coñecer e valorar a relación entre o benestar e a práctica de 
determinados hábitos: a hixiene persoal, a alimentación variada, o 
exercicio físico regulado sen excesos ou o descanso diario.  

CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. 

CIENCIAS SOCIAIS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B3.4. Identificar as partes da casa e o uso que se fai nelas e diferenciar 
entre os diferentes tipos de vivendas que forman a súa contorna. 

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

B1.2. Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e 
tolerancia ante as achegas alleas 

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. 

B.3.1 Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e os seus 
roles identificándose, situándose e valorando á pertenza a unha familia 
con características propias así como contribuíndo ao reparto equitativo 
das tarefas domésticas entre os seus membros. 

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 

B.1. 1 Realizar traballos investigación que partan do establecemento de 
conxecturas, da observación, experimentación e da toma de conciencia 
dos sentimentos e sensacións como medios básicos para obter 
información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e comunicalas 
sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando 
o esforzo realizado 

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. 

B.2.1 Identificar os elementos principais da contorna partindo do máis 
próximo a través da observación e uso das TIC 

CSB2.1.2. Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima. 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
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 B1.2.Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos que as 
poden acompañar. 

VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións. 

B2.3.Comprender a outras persoas, detectar e expresar as súas 
características e identificar as súas emocións. 

VSCB2.3.2. Recoñece e explica emocións e estados de ánimo das demais 
persoas. 

B2.2. Aprender a comunicarse expresando de forma clara as ideas, 
escoitando con atención e respectando a quenda de palabra. 

VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de 
palabra. 

B3.3.Valorar as condutas cotiás en relación ás normas de convivencia do 
colexio e realizar un uso responsable dos materiais escolares. 

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

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e 
carácter). 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades 
musicais. 

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

EMB2.1.1 - Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

EMB2.1.2 - Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa 
voz, o corpo, os instrumentos e patróns de movemento. 

EMB2.3.1 - Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: EDUCACIÓN PLÁSTICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
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B1.5. Identificar diferentes formas de representación do espazo. 1º-EPB1.5.1 - Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

B2.1. Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 

formas, texturas e cores. 
1º-EPB2.1.4 - Sitúa elementos no espazo nas producións plásticas. 

B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o mundo 

imaxinario, afectivo e social. 

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.). 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

EFB1.2. Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de 
información e facendo uso das TIC.  

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

EFB1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas 
e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas.  

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas.  

EFB1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas 
e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas.  

EFB1 3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.  

EFB4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 
comunicando sensacións e emocións.  

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.  
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LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade 
(contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) 
emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por 
medios técnicos que non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio 
visual moi redundante que axude á comprensión. 
 

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. 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de 
lugares e obxectos achegando información moi fundamental: idade, nome, 
gustos, usando expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos. 

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. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais 
en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado 
e o tipo de texto resulten moi familiares, e conteñan apoio visual moi 
redundante en soporte papel ou dixital. 

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

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos 
de frases simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas máis elementais e os principais signos de puntuación, para 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 
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falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa 
vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados, etc. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 

Procedementos: Análise documental.  

Instrumentos: Rúbrica e escala estimativa.  

CUALIFICACIÓN 
FINAL 

• Para o alumnado conectado e que mostre evidencias do traballo 
realizado, terei en conta as cualificacións do primeiro e do segundo 
trimestre, así coma o traballo virtual das actividades propostas para 
unha avaliación en positivo.  

• Para o alumnado conectado que non mostre evidencias do traballo 
realizado ou para o alumnado desconectado, terei en conta as 
cualificacións do primeiro e do segundo trimestre. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

ACTIVIDADES 
Actividades  competenciais por materias e interdisciplinares de 

repaso e reforzo do 1º e 2º trimestre. 

METODOLOXÍA 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e recepción das actividades para o alumnado con 
conectividade realízase a través da aula virtual. Danse as 
instruccións para realizar as actividades e resolvemos as dúbidas 
que xurden a través da aula virtual e espazo Abalar. 

Respecto do alumnado sen conectividade, fáiselle chegar o material 
adaptado ás súas circunstancias aos seus domicilios a través do 
concello e do centro. 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

  Os materiais utilizados son actividades e xogos interactivos, vídeos, 
titoriais, fichas interactivas, uso de programas multimedia e 
videoconferencias. 

Contamos con recursos humanos como a mestra de Refórza-T, a 
auxiliar de conversa de lingua inglesa, a mestra de PT e a mestra de 
A.L. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

Realízase mediante o espazo Abalar, o correo electrónico, teléfono, a 
web do centro e a aula virtual. 

PUBLICIDADE 
As publicacións realízanse a través da páxina web do centro, da aula 

virtual e do espazo Abalar. 


