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1. Introdución

A presente programación didáctica corresponde ao 1º curso de Educación Primaria para o ano académico 2022/2023
para da área de lingua galega e literatura e foi elaborada polo profesorado que imparte este curso en función das
liñas pedagóxicas do centro e o establecido pola normativa vixente.

O nivel conta cun total de 40 alumnos e alumnas. O nivel de 1ºA agrupará a 21 nenos e nenas e o de 1ºB a 19.

Análise dos resultados do curso anterior:
Case todo o alumnado procede de Educación Infantil, agás unha nena que escolarizou por primieira vez este cursos
académico  procedente  de  Colombia.  Analizando  os  items  dos  boletíns  de  cualificación  que  fan  referencia  á
adquisición da Lingua, a inmensa maioría presentan a cualificación "sen dificultade".
Nos informes finais de etapa faise mención ao nivel de aquisición da competencia lingüística que corrobora o citado
anteriormente en canto aos items.

A ensinanza de lingua castelá e literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa
lingüística  do alumnado Asemade,  a  aprendizaxe desta  área non pode concibirse  como a mera transmisión e
recepción de contidos disciplinares, senón que debe entenderse como un proceso en construción e baseado na
reflexión e na análise acompañada, cuxo fin último é formar persoas capaces de comunicarse de maneira eficaz.
A nosa programación organízase arredor das estratexias relacionadas con falar, escoitar, ler, comprender e escribir
oco fin  de proporcionarlles aos nosos alumnos e alumnas ferraments que lles permitan responder aos retos e
esixencias da sociedade do séclo XXI.
Consideramos que, á vista das diferentes características persoais e ó elevado número de alumnado procedente do
estranxeiro nas nosas aulas a atención á diversidade debe estar presente en todas as nosas accións, medidas e
decisións metodolóxicas no ámbito da lingua para potenciar a inclusión e para dar resposta a todas esas diferentes
características e necesidades, motivacións, intereses, ritmos e situacións sociais e culturais do alumnado.
Pretendemos contribuir  ao desenvolvemento de persoas críticas,  capaces de facer un bo uso das palabras,  de
transformar a información en coñecemento, de aprender por sí mesmas, de informarse, de traballar en equipo...
Os criterios de avaliación e os contidos da área artéllanse en torno á comunicación oral, a comunicación escrita,, ao
coñecemento da lingua e á súa organización, á lingua e aos seus falantes, á alfabetización mediática e informacionale
á educaión literaria.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
alumnado e a realidade lingüística de Galicia e
plurilingüe  e  multicultural  de  España  para
favorecer  a  reflexión  interlingüística,  para
identificar e rexeitar  estereotipos e prexuízos
lingüísticos,  e  para  valorar  esa  diversidade
como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XImos á escola1 10

Expresión oral: A escola de antes e a escola
de agora.
Comprensión lectora: comprensión  de
ilustracións.
Vocabulario: A escola. dependencias,
utensilios, persoas que traballan nela...
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva das vogais. e onsoantes l, m, p e s.
A súa representación gráfica.
Gramática: o artigo determinado o/a/os/as.
Literatura: Observar a estrututra do cómic,
combinación de imaxes e texto,
interpretación e reflexión sobre o contido.

8

XFacemos ximnasia.2 10

Expresión oral: O ximnasio, norma de uso
do mesmo e dos aparatos, como me sinto
facendo exercicio. Deporte, diferentes tipos
de deportes.
Vocabulario: os sentidos, os órganos, ósos,
articulacións, o samaín,
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva das consoantes t, n, d, c, qu, z, h,
nh. A súa representación gráfica.
Gramática: o artigo  indeterminado un,
unha, uns e unhas.
Literatura: Observar a estrututra do cómic,
combinación de imaxes e texto,
interpretación e reflexión sobre o contido.

8

XComemos con xeito.3 12

Expresión oral: O mercado.
Vocabulario: O mercado (praza de abastos,
postos do mercado, produtos...). O
Magosto.
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva das consoantes x, r, rr, g, gu, ñ. A
súa representación gráfica.

9
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XComemos con xeito.3 12

Gramática: As contraccións do artigo. (coas
preposicións de, en e con)
Literatura: Observar a estrututra do cómic,
combinación de imaxes e texto,
interpretación e reflexión sobre o contido.

9

XA cidade.4 12

Expresión oral: Como vou á escola, de
paseo,
Comprensión lectora: estrutura dun folleto
ou guía informativa dunha cidade.
Vocabulario:  A cidade: elementos, edificios
significativos, mobiliario, camiño escolar
seguro...
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva das consoantes b. v, f, ch, ll. A súa
representación gráfica.
Gramática: A sílaba e a palabra.
Literatura: Cantos de Reis,  panxoliñas e
tradicións.

8

Animais que viven con nós. X5 12

Expresión oral: As mascotas: tipos,
coidados. descrición de fotografías e
imaxes. O Día da Paz.
Comprensión lectora:  Texto narrativo a
través dun conto con imaxes.
Vocabulario:  Mascotas: nomes,
características, hábitat, coidados....
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva dos grupos consoánticos  br, bl, pr,
pl. A súa representación gráfica.
Gramática: Os aumentativos -ón, -ona, -azo,
-aza. O nome e a maiúscula: o nome propio.
Literatura:  Conto

8

Unha ollada ao arredor. X6 12

Expresión oral: Reflexión sobre o
comportamento no medio natural e o seu
coidado.
Vocabulario:  Referido á natureza: animais,
plantas, lugares... O entroido: personaxes
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva dos grupos consoánticos fr, fl, cr,
cl. A súa representación gráfica.
Gramática: Os diminutivos "-ió. -iña. O
adxectivo. A maiúscula e o punto.
Literatura e comprensión lectora:  Texto
informativo acompañado de imaxes.

9

Lixo ningún. X7 12

Expresión oral: Escoito e falo sobre as
paisaxes de Galicia.
Vocabulario:  Relacionado coa natureza e
as paisaxes. O Camiño de Santiago e os
peregrinos.
Lectoescritura: Lectoescritura:
discriminación visual e auditiva dos grupos
consoánticos gr, gl, tr, dr. A súa
representación gráfica.
Gramática: Os sinónimos. O xénero e o
número. As palabras con -mp- e -mb- .
Literatura e comprensión lectora: O poema.

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Lixo ningún. X7 12Estrutura do texto poético. 8

Auga necesaria. X8 12

Expresión oral: Usos que facemos da auga.
Importancia da auga e a súa protección.
Análise de imaxes.
Vocabulario:  Auga. acuario.
Gramática: Os antónimos. O pronome
persoal. A coma.
Literatura e comprensión lectora:  Texto
narrativo. Historia fantástica no acuario. A
poesía.

9

XAproveitar con xeito.9 12

Expresión oral: De que están feitas as
cousas. Propiedades dos materiais. O día do
libro.
Vocabulario:  Materiais: nomes,
propiedades. cambios de estado... As 3 Rs.
Lectoescritura: Escribo folletos.
Gramática: Palabras simples e compostas.
O pronome demostrativo. O signo de
interrogación.
Literatura e comprensión lectora: Texto
narrativo sobre a reciclaxe. O día do libro.

8

XMaquinarias.10 12

Expresión oral: A enerxía: uso e tipos. Tics.
Vocabulario:  Obxectos e máquinas.
Enerxía. Renovable. TICs.
Lectoescritura: As instruccións. Estrutura.
Gramática: As familias de palabras. O
pronome posesivo. O signo de exclamación.
Literatura e comprensión lectora:  Texto
dialogado sobre investigar como funciona
unha televisión. As instruccións.

9

XArtistas con arte.11 12

Expresión oral: A historia. Paso do tempo e
cambios. En que obra de arte che gustaría
vivir?
Vocabulario:  Tipos de arte. Expresións de
tempo, Días da semana, meses do ano
Lectoescritura:  Entrevista: Estrutura. A
descrición: orde.
Gramática: O campo semántico. O verbo. O
punto e seguido: Uso.
Literatura e comprensión lectora: Vivir nuha
obra de arte: diferentes interpretacións
dunha obra.

8

XOs océanos.12 12

Expresión oral:  Lugares da terra que che
gustaría coñecer. En que viaxarías?
Descrición de obxectos e persoas.
Vocabulario:  A Terra: partes, formas de
representala.
Lectoescritura: descrición de obxectos e
persoas.
Gramática:A orde alfabética. A oración. O
punto e final.
Literatura e comprensión lectora: Texto
narrativo cunha problemática de
actualidade. o cambio climático.

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XOs océanos.12 12Acomañado de ilustracións. A descrición de
persoas e cousas. 8

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Imos á escola

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

 Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexietar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

 É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Buscar con axuda información en
diferentes fontes.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes ou intención) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).
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Contidos

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.
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Contidos

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.
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Contidos

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

2

Título da UDUD

Facemos ximnasia.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes ou intención) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.
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Contidos

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

10/01/2023 19:35:49 Páxina 92de19



Contidos

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

3

Título da UDUD

Comemos con xeito.

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

 Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes ou intención) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral
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Contidos

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.
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Contidos

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

10/01/2023 19:35:49 Páxina 92de26



Contidos

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

4

Título da UDUD

A cidade.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

 Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

10/01/2023 19:35:49 Páxina 92de29



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.
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Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
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Contidos

- contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.
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Contidos

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

5

Título da UDUD

Animais que viven con nós.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

 Resolve situacións lingüísticas
elementais a partir da observación das
regras da lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.
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Contidos

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.
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Contidos

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.
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Contidos

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

6

Título da UDUD

Unha ollada ao arredor.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

 Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

 Resolve situacións lingüísticas
elementais a partir da observación das
regras da lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.
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CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.
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CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.
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Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
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Contidos

- contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.
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- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

7

Título da UDUD

Lixo ningún.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.
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CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.
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CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.
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Contidos

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.
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Contidos

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.
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Contidos

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

8

Título da UDUD

Auga necesaria.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.
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Contidos

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

10/01/2023 19:35:50 Páxina 92de57



Contidos

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.
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Contidos

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

9

Título da UDUD

Aproveitar con xeito.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

 Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.
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CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.
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CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.
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Contidos

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.
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Contidos

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.
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Contidos

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

10

Título da UDUD

Maquinarias.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

articipa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.
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Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
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Contidos

- contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.
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Contidos

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

11

Título da UDUD

Artistas con arte.

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

É quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

 Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

 Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.
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Contidos

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.
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Contidos

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.
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Contidos

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

12

Título da UDUD

Os océanos.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 18

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Producir textos escritos sinxelos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Establecer comparacións entre  aspectos
básicos das linguas.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

É quen de producir textos escritos
sinxelos.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Resolve situacións lingüísticas elementais
a partir da observación das regras da
lingua

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

É quen de revisar e autocorrixir as
producións propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Introduce algún vocabulario novo nas
súas producións escritas.

TI 82

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Amosa interese e respecto polas linguas e
variedades dialectais da súa contorna.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Identificar de forma acompañada algún
prexuízo ou estereotipo lingüístico e
cultural a partir da observación da
contorna.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas da
contorna a través da interacción coas
persoas.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar usos lingüísticos
discriminatorios.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar de maneira respetuosa a linguaxe
nas conversas recpectando as diferencias.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende o sentido de textos orais
sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

É capaz de introducir vocabulario novo
nas conversas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece a información importante dos
textos orais sinxelos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

quen de reproducir textos exeitados ás
súa idade, intereses e gustos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Expresar textos orais básicos
empregando unha linguaxe non
discriminatoria.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Participa de forma coherente en
conversas orais espontáneas respectando
as normas básicas de cortesía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Exprésase de forma oral empregando
unha linguaxe non discriminatoria.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Interactúa na resolución pacífica de
conflitos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos
identificando a idea principal.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Identificar nun texto os elementos que
axudan á comprensión lectora (título,
ilustracións¿)

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Ler en voz alta con entoación e ritmo,
valorando os diferentes tipos de textos
escollidos da biblioteca de aula ou da do
centro.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

É capaz de producir textos escritos
sixenlos atendendo ás normas básicas.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Comprende o sentido global dos
diferentes tipos de texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir hábito lector e gusto pola lectura.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Facer uso da biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Cominucarse cos demais de forma non
discriminatoria.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

 Rexeitar uso lingüísticos dicriminatorios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Comparte os resultados dun proceso de
investigación empregando doferentes
formas de expresión.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

É quen de facer uso de forma guiada do
funcionamento da biblioteca do centro.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Usar de forma axeitada as TICs.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Formar a identidade lectora.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participar nalgunha actividade de índole
lectora que se desenvolva na aula e/ou
nas diferentes dependencias do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

É quen de ler algún texto do seu interese.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

 Comparte cos demais algunha das súas
experiencias lectoras.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Valora textos literarios sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Relaciona a Biblioteca de aula ou de
centro con experiencias e actividades
literarias compartidas.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproduce algún texto literario de forma
acompañada.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Establecer algún tipo de comparación
entre os textos que escoita e le.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Participa na interpretación de textos e
obras variadas da literatura infantil.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.
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Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
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Contidos

- contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.
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Contidos

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Tendo en conta o establecido na normativa vixente e nos principios adoptados polo noso centro educativo a nosa
metodoloxía  encamíñase  ao  logro  dos  obxectivos  e  das  competencias  clave.  Na  implementación  da  nosa
programación prestamos especial atención á posta en práctica de metodoloxías que permitan integrar os elementos
do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en
contextos da vida real.
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Así mesmo, a acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado, terá
en conta os seus diferentes ritmos e preferencias de aprendizaxe, favorecerá a capacidade de aprender por si
mesmo, fomentará o traballo colaborativo e en equipo e potenciará a aprendizaxe significativa que promova a
autonomía e a reflexión.
En liñas xerais a nosa metodoloxía:
- Dará ao alumnado un papel activo, mais aló de ser unicamente o de receptor do coñecemento.
- Permitirá ao profesorado axustar a metodoloxía á súa realidade.
- Partirá do nivel de desenvolvemento do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de aprendizaxe.
- Conectará cos seus intereses e necesidades.
- Partirá dos coñecementos previos para, a partir de aí, irá engarzando os novos contidos obxecto de aprendizaxe.
- Será motivadora co fin de captar o interese, de manter o esforzo e a persistencia nas tarefas.
- Introducirá estratexias metodolóxicas, ferramentas e recursos motivadores.
- Creará diferentes opcións, flexibilizará os procesos de ensino e maximizará as oportunidades de aprendizaxe.
- Estará conectada coa realidade.
- Preparará ao alumnado para verdadeiros retos.
- Traballará a comprensión e expresión lectoras así como a expresión oral nos seus distintos aspectos (escoitar, falar,
discurso, debate, exposicións...)
- Dará prioridade á comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe puramente mecánica e memorística.
- Proporcionará guías e estratexias de aprendizaxe, fomentará o afán de superación e a interiorización de rutinas de
pensamento.
- Requirirá o exercicio de funcións cognitivas de orde superior (funcións executivas).
- Dará máis importancia ao proceso que ao resultado, o que implica valorar a participación e o esforzo do alumnado
aínda cando non chegue a un resultado completamente satisfactorio.
- Fomentará a autonomía progresiva, a creatividade, a reflexión persoal e o sentido crítico do alumnado, chegando a
conclusións propias e reelaborando a aprendizaxe para facer desta unha verdadeira aprendizaxe significativa e
funcional.
- Potenciará o traballo cooperativo e as actividades participativas combinándoas con outras de tipo individual.
- Dará unha especial importancia á titorización entre iguais.
- Empregará distintos estilos de aprendizaxe á hora de propor tarefas, favorecendo o desenvolvemento de todas as
habilidades e intelixencias do alumnado.
- Terá en conta que o alumnado aprende de distintas formas, a ritmos diferentes e representa as súas aprendizaxes
de diferentes maneiras (escrita, oral, plástica...).
-  Relacionará a metodoloxía empregada e os procedementos para comprobar a adquisición da aprendizaxe do
alumnado. É dicir, se se empregan metodoloxías activas na aula, a forma de avaliar os contidos non pode ser só o
tradicional exame escrito.
- Introducirá a avaliación no proceso de aprendizaxe con propostas de autoavaliación e coavaliación.
- Traballará as emocións con todo o grupo-clase, facéndoos pensar e dialogando ao remate das tarefas sobre o que
saíu ben e o que saíu mal e buscando xuntos propostas de mellora.
- Favorecerá o desenvolvemento de habilidades prosociais, comunicativas e empáticas.
- Coidará moito o aspecto socializador e de relación, tanto no gran grupo (centro) como no pequeno (aula). Un bo
clima favorece unha aprendizaxe máis factible para todos.
-  Poñerá especial  énfase na atención á diversidade do alumnado,  na atención individualizada,  prevención das
dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas
dificultades.
- Considerará o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe, dándolle así ao alumnado
confianza en si mesmo.
-  Prestará  especial  atención  á  atención  personalizada  dos  alumnos  e  das  alumnas  e  ao  establecemento  de
mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar.
- Fomentará a comunicación e relación frecuente e clara coas familias.
- Cabe destacar que a acción docente que se leva a cabo no centro é o resultado da coordinación permanente co
profesorado e cun contacto directo co departamento de orientación, co fin de lograr un desenvolvemento do proceso
educativo e que exista unha liña de traballo en común.
- Proporcionará actividades de carácter dixital que contribúan á mellora das competencias
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Materiais funxibles: folios, cartolinas, ceras¿

Manipulativos: que permitan experimentar, testar, probar, tocar, xogos¿

Material impreso: material de elaboración propia, material de reforzo e ampliación, contos, cómics, xornais¿

Recursos informáticos: ordenador de aula. Encerado dixital interactivo. Tabletas.

Libros da biblioteca de aula e de centro.

Calquera outro que atenda ás necesidades educativas do alumnado e sexa coherente coas propostas ofertadas.

Nós apostamos pola diversificación de materiais curriculares e didácticos, entendendo que atender á diversidade
tamén é proporcionar recursos acordes coas diversas características e necesidades do alumnado. A misión principal
dos recursos será a de facilitar a aprendizaxe do alumnado de acordo coas súas capacidades.

Para facer unha boa elección de materiais didácticos debemos ter en conta unha serie de criterios:

1. O material ten que ser atractivo tanto estéticamente como funcionalmente, ten que chamar a atención do neno ou
nena, invitándoo a interactuar con el.
2.  Os  materiais  deben  de  ser  adecuados  ao  momento  evolutivo  do  alumnado,  adaptados  as  súas  aptitudes,
características e necesidades.
3. Que sexan asequibles e manipulables, que os nenos e nenas poidan utilizar o material de forma autónoma e
independente.
4. Que potencie e favoreza a actividade motora, cognitiva, afectiva e social.
5. Que reúna as correspondentes normas de seguridade.
6. Que proporcione os estímulos correspondentes a súa elección.
7. Que non favoreza actitudes de discriminación de sexo nin belicistas.
8. Que posibilite ao alumnado todas as posibilidades de acción que este poida desenvolver.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A principio de curso levarase a cabo unha avaliación inicial para poder analizar cal é o punto de partida do noso
alumnado e así poder establecer estratexias comúns de actuación e dar resposta á diversidade que nos atopamos na
nosa aula.

Avaliaremos aspectos como: a expresión oral e o vocabulario (exprésase oralmente con claridade, emprega un
vocabulario axeitado a súa idade, participa nas conversas, fai achegas coherentes...), lectura e comprensión lectora
(identifica  palabras  escritas  significativas  e  usuais,  relaciona  imaxe  e  texto,  asocia  grafías  maiúsculas  e
minúsculas...), escritura (realiza correctamente os trazos propostos, copia palabras e oracións breves...).

O resultado obtido nesta avaliación inicial servirá de punto de partida para o desenvolvemento da programación,
facendo fincapé naqueles aspectos nos que o alumnado presente carencias.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

8

UD 2

8

UD 3

9

UD 4

8

UD 5

8

UD 6

9

UD 7

8

UD 8

9

UD 9

8

UD 10

9

Proba
escrita 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Táboa de
indicadores 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

8

Total

100

Proba
escrita 18 18 18

Táboa de
indicadores 82 82 82

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado non pode axustarse a un só momento dado, senón que debe ser global e
sistemática.  O seu obxectivo non pode ser outro que o valorar o progreso alcanzado no desenvolvemento das
competencias e no grao de coñecementos adquiridos.

Ademais de global,  tamén será continua e formativa.  Ao longo do curso comprobarase o logro dos obxectivos
propostos mediante os seguintes criterios de cualificación:

- Actividades e tarefas sobre os contidos traballados na aula 40% :
- Responder axeitadamente, tanto de forma oral coma escrita, ao que se lle pregunta
demostrando dominio na materia (30%).
- Escribe respectando regras ortográficas e gramaticais (5%).
- Ter unha caligrafía lexible (5%)

- Actividades de lectura ( rexistros de lectura e comprensión) 20% :
- Le coa velocidade e entoación axeitada a súa idade, respectando os signos de
puntuación (10%),
- Amosa unha boa comprensión lectora, axeitada a súa idade. (10%)

- Actividades de expresión e creación 20% :
- Exprésase cunha linguaxe oral correcta (vocabulario, comprensión da oración
(10%).
- Realiza traballos de forma creativa e orixinal e razoa as estratexias a seguir na
creación dos mesmos (10%)

- Traballo en equipo 10% (actitude e participación activa)

- Traballo en clase: 10% (autonomía e presentación das actividades)

Criterios de cualificación:

10/01/2023 19:35:52 Páxina 92de88



Criterios de recuperación:

Cando un alumno- a non alcance o nivel suficiente na área teranse en conta os seguintes criterios de recuperación: a)
Tomar como referencia os contidos básicos de cada unidade didáctica. b) Se os contidos a recuperar son recurrentes
e aparecen en unidades didácticas posteriores daranse por recuperados se o alumno-a obtén calificación positiva en
ditos contidos. En todo caso, planificaranse actividades individuais de traballo. c) Se os contidos a recuperar son
específicos dunha unidade didáctica planificaranse actividades individuais de traballo nas que o alumno demostre
que  supera  ditos  contidos.  d)  A  resposta  educativa  para  a  recuperación  reflexarase  no  Plan  de  Traballo
Individualizado. e) Para obter unha calificación positiva teranse en conta: - O nivel de coñecementos. - O esforzo e a
realización das actividades individuais de traballo propostas.

6. Medidas de atención á diversidade

O alumnado das nosas aulas é un alumnado totalmente heteroxéneo, tanto no que respecta ás diferencias antes ás
aprendizaxes escolares como ás súas nenecesidades independientemente de que estean atribuídas a aptitudes,
intereses, motivaciónss, capacidades, itmos de maduración, experiencias, coñecementos previos, contornos sociais e
culturais¿

A atención á diversidade debe estar orientada a ofrecer ao conxunto do alumnado a axuda pedagóxica que necesite,
personalizando a nosa intervención educativa. Non só debemos atender as diferencias individuais do alumnado,
senón tamén poñer  en  xogo todos  os  elementos  organizativos  (materiais,  espaciais,  agrupamentos,  horarios,
infraestrutura, coordinación docente, estratexias, etc.) en aras de fomentar as máximas potencialidades de cada
alumno/a, con independencia das súas características previas. A nosa resposta educativa debe ter en conta as
múltiples variables ambientais e non centrarse unicamente nas dificultades do alumno.

Ademais da atención individualizada do alumno/a polo profesorado titor cando precisa un apoio existen outras
modalidades de atención ao alumnado que están recollidas no apartado 9.3 do Plan de atención á Diversidade do
noso centro e que van desde:
- o asesoramento da orientadora,
- o apoio por parte dun mestre de nivel afín nas áreas segundo a dispoñibilidade horaria,
- a atención especializada por parte do profesorado de apoio ben sexa dentro ou fóra da aula,
- a docencia compartida: impartir clase de forma conxunta sen desdobrar o grupo ou separar ao alumnado con
dificultades (traballo por proxectos, metodoloxías contextualizada),
- apoios temporais dentro ou fóra da aula,
- atención por parte do especialista ou doutro profesor/a, que intervén no grupo aula atendendo a un alumno/a
concreto,
- atención especializada por parte do profesorado de apoio na aula específica coa participación en todas actividades
que sexa posible co grupo de referencia.
- escolarización combinada entre a aula ordinaria e a aula específica,
- etc.

Dado que cada alumno/a ten as súas peculiares características e que os seus ritmos de aprendizaxe soen ser
distintos, a nosa programación entende que deben realizarse actividades que reforcen as aprendizaxes duns, e
actividades que amplíen as dos outros. Estas actividades de reforzo e de ampliación realizaranse, en todo momento,
respectando a evolución individual de cada neno e nena e o seu ritmo de traballo.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - A comprensión da
lectura X X X X X X X X

ET.2 - A expresión oral e
escrita X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.3 - A comunicación
audiovisual X X X X X X X X

ET.4 - A competencia dixital X X X X X X X X

ET.5 - O fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento

X X X X X X X X

ET.6 - A igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X X

ET.7 - A educación para a paz
e resolución pacífica de
conflitos

X X X X X X X X

ET.8 - A  educación
emocional X X X X X X X X

ET.9 -  A  educación en
valores X X X X X X X X

ET.10 - A interculturalidade X X X X X X X X

ET.11 - A educación cívica e
constitucional X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - A comprensión da
lectura X X X X

ET.2 - A expresión oral e
escrita X X X X

ET.3 - A comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - A competencia dixital X X X X

ET.5 - O fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

ET.6 - A igualdade entre
mulleres e homes X X X X

ET.7 - A educación para a paz
e resolución pacífica de
conflitos

X X X X

ET.8 - A  educación
emocional X X X X

ET.9 -  A  educación en
valores X X X X

ET.10 - A interculturalidade X X X X

ET.11 - A educación cívica e
constitucional X X X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Participación de toda a clase nunha obra de teatro no festival
de Nadal do colexio diante das familias e do resto de alumnos
de centro. Asistencia a unha obra de teatro  dentro da nosa
localidade  ou  nunha  localidade  cercana.  establecendono
alumnado a interese por este xénero.

Actividades culturais.

Para fomentar no alumnado  o gusto pola expresión oral en
público prepará un tema no que sexa "experto" e exporallo
aos seus compañeir@s.

Os meus cinco minutos de gloria.

Preparación e gravación dun programa de radio coa temática
elexida polos propios nenos/as.

Obradoiros.

Recollidas  no  calendario  escolar,  como poden ser:  Día  do
libro, semana da prensa, Día das Letras Galegas...

Conmemoracións.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Preparación da clase e dos materiais didácticos: o desenvolvemento da clase adecúase ás caracteristicas do grupo,
distribución temporal equilibrada, materiais que permitan a manipulación, sexan atractivos, atraíntes e accesibles
para todo o alumnado.
Utilización  dunha  metodoloxía  axeitada:  tivéronse  en  conta  aprendizaxes  significativas,  considérase  a
interdisciplinariedade,  número  e  duración  das  actividades,  nivel  de  dificultade,  interese  para  o  alumnado,
significatividade para o proceso de aprendizaxe, propostas de aprendizaxe colaborativa.
Regulación da práctica docente: grao de seguemento do alumnado, validez dos recursos empregados na clase para
as aprendizaxes
Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá ao alumnado e ás familias: os criterios para unha
avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos contidos, os instrumentos de avaliación permiten
rexistrar numerosas variables da aprendizaxe, os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades
planificadas, os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a coñecer ao alumnado e as familias.
Utilización  de  medidas  para  a  atención  á  diversidade:   adóptanse  medidas  con  antelación  para  coñecer  as
dificultades de aprendizaxe, ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe, as medidas e os
recursos ofrecidos foron suficientes., aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo
aos informes psicopedagóxicos.

Os indicadores de logro para ter en conta esta avalación serían os seguintes:

- Preparación da clase e dos materiais didácticos.

- Utilización dunha metodoloxía axeitada.

- Regulación da práctica docente.

- Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos e ás familias.

Descrición:
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- Utilización de medidas para a atención á diversidade.

ESCALA DE VALORACIÓN:

- Inadecuado: escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos aceptables e necesita unha mellora substancial

- Insuficiente: omítense elementos fundamentais do indicador

- Básico: cumprimento suficiente do indicador

- Competente: hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia no indicador.

- Excelente: prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas prácticas

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación é un elemento flexible, que debe adecuarse á realidade do alumnado, polo que se introducirán
melloras ao longo da súa posta en práctica. O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres
momentos:  ao finalizar cada unidade didáctica,  trimestralmente e anualmente.  Teranse en conta os seguintes
indicadores:
1. Responder as características do alumnado da aula.
2. Resultar útil para o uso docente na aula.
3. Seguimento da temporalización.
4. Consecución dos niveis mínimos de logro dos contidos de aprendizaxe traballados.
5. Prever mecanismos de recuperación, repaso, ampliación e reforzo.
6. Modificarse en función das necesidades de docencia ou aprendizaxe sen perder coherencia.
7.  Presentar  unha coherencia  gradual  lóxica dos obxectivos,  contidos,  criterios  de avaliación ao longo do seu
desenvolvemento.
8. Dispoñer de mecanismos de revisión e de mellora.
9. Realizar revisións periodicamente.
10. Responder aos centros de interese do alumnado do grupo.
11. Establecer relacións coas actividades extraescolares e complementarias.

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden supoñer:
- Unha modificación da metodoloxía empregada.
- Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación.
- Modificacións na temporalización.
- Deseño de medidas correctoras para correxir as dificultades

9. Outros apartados
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