
ACTIVIDADES TERCEIRO TRIMESTRE CICLO DE INFANTIL CURSO 
2019/2020

O  profesorado  de  educación  infantil  tivo  que  modificar  a  súa  programación  para  dar
resposta a unha nova situación educativa, derivada do confinamento pola COVID - 19

Empregáronse   diversos  medios  de  comunicación  coas  familias  para  atender  ás
particularidades de todas elas:

● Teléfono
● Whatsapp, ClassDojo
● Correo electrónico
● Cisco-Webex
● Páxina web do centro

A través de conversas telefónicas,  video-chamadas,  actividades en liña,  propostas para
imprimir, etc intentouse manter o vínculo coa escola e cos compañeir@s de aula así como
manter hábitos, rutinas, e ofrecer pautas e canles de axuda ás familias.

Ao longo do terceiro trimestre plantexáronse actividades acordes ao traballo  habitual  de
cada aula, todas elas de carácter voluntario. 

Dada esa voluntariedade das propostas de traballo,  no terceiro trimestre as familias non
recibirán o boletín informativo. Pero sí constarán no expediente do alumnado os informes
finais correspondentes feitos en base ás aprendizaxes observadas no primeiro e segundo
trimestre.                                                                
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Programación 1º Nivel de Primaria 2019/20
1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIA IMPRESCINDIBLES

ÁREA CA EA C. CLAVE MÍNIMO EXIXIBLE

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

CNB1.1.1.  Busca  e  selecciona  información  de  forma  guiada  e
comunica o resultado de forma oral e escrita, de maneira limpa,
clara e ordenada, en diferentes soportes.

CAA, CCL, 
CMCCT, 
CSIEE, 
CCEC, CD

Busca  información  e  comunica  o  resultado
oralmente.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

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

CMCCT, 
CCL

Explica as diferenzas entre plantas e animais.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

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

CMCCT Respecta aos seres vivos.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B4.2. Experimentar e manipular instrumentos e obxectos
sinxelos  de  uso  cotián  identificando  algunhas
propiedades físicas.

CNB4.2.1.  Identifica  cor,  dureza,  cheiro,  sabor  e  textura  en
materiais e obxectos de uso cotián.

CMCCT Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura
en obxectos de uso cotián.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

CNB5.2.1.  Identifica  e  nomea  correctamente  as  partes  dun
ordenador cando traballa con el.

CMCCT, CD,
CCL

Identifica as partes dun ordenador.

CIENCIAS SOCIAIS B1.1.Realizar  traballos  de  investigación  que partan  do
establecemento  de  conxecturas,  da  observación,
experimentación  e  da  toma  de  conciencia  dos
sentimentos  e  sensacións  como  medios  básicos  para
obter  información,  seleccionala,  organizala,  extraer
conclusións e comunicalas sen esquecer a introdución
ao manexo das TIC para este fin e valorando o esforzo
realizado.

CSB1.1.1.Fai  conxecturas,  predicións  e  recolle  información  a
través da observación e experimentación iniciándose no emprego
das  TIC  e  outras  fontes  directas  e  indirectas,  selecciona  a
información relevante e a organiza, obtén conclusións sinxelas e
as comunica.

CAA, CCL, 
CD, CMCCT

Recolle información a través da observación e
a comunica por escrito

CIENCIAS SOCIAIS B1.1.Realizar  traballos  de  investigación  que partan  do
establecemento  de  conxecturas,  da  observación,
experimentación  e  da  toma  de  conciencia  dos
sentimentos  e  sensacións  como  medios  básicos  para
obter  información,  seleccionala,  organizala,  extraer
conclusións e comunicalas sen esquecer a introdución
ao manexo das TIC para este fin e valorando o esforzo
realizado.

CSB1.1.2.Manifesta  autonomía  na planificación  e  execución  de
accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na
toma de decisións e asume responsabilidades.

CSIEE, CAA,
CSC

Planifica  de  maneira  autónoma  as  súas
tarefas cotiás con éxito.

CIENCIAS SOCIAIS B1.4.Coñecer  e  iniciarse  no  emprego  da  terminoloxía
propia da área.

CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. CCL, 
CMCCT, 
CSC

Identifica a terminoloxía da área.

CIENCIAS SOCIAIS B2.6.Identificar  os  elementos  que  aparecen  no  ceo  e
coñecer a importancia que o Sol ten para a vida.

CSB2.6.1.Nomea  os  elementos  presentes  no  ceo  e  explica  a
importancia que o Sol ten para a vida.

CMCCT, 
CCL

Nomea os elementos presentes no ceo.

CIENCIAS SOCIAIS B2.8.  Diferenciar  entre  os  elementos  naturais  e  os
producidos pola  man do home existentes na contorna
próxima poñendo exemplos.

CSB2.8.1.Diferencia  entre  elementos  da  paisaxe  natural  e  a
construída polo home e identifica algunha das accións humanas
máis destacadas da contorna próxima.

CMCCT, 
CAA

Diferencia elementos da paisaxe natural  e a
construida polo home.

CIENCIAS SOCIAIS B2.9.  Valorar  a  importancia  que  ten  para  a  vida  dos
seres vivos o coidado dos elementos da paisaxe máis
próxima.

CSB2.9.1.Identifica  algunha  medida  para  a  conservación  da
natureza máis próxima.

CSC, 
CMCCT

Identifica medidas para conservar a natureza.

CIENCIAS SOCIAIS B4.3.Ser  consciente  do  paso  do  tempo  empregando,
como  unidades  de  medida,  os  días,  as  semanas,  os
meses,  o  ano,  as  estacións  e  o  calendario  como
instrumento para medir e representar o paso tempo.

CSB4.3.1.Sabe  o  número de días  que ten  unha semana e  os
meses,  nomea  os  meses  do  ano  e  diferencia  as  estacións
segundo as súas características.

CMCCT, 
CCL

Nomea os meses do ano,os días da semana e
as estacións.
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LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

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

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

CCL Le diferentes tipos de textos breves e sinxelos.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer. CCL Mostra interese e gusto pola lectura.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

B2.5. Progresar na adquisición do hábito lector. LCB2.5.1. Identifica, con axuda, os textos da biblioteca (escritos
ou en soporte informático) máis axeitados para obter información
e para o seu lecer.

CCL, CD, 
CAA

Progresa na adquisición do hábito lector.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

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

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

CCL Interioriza  e  utiliza  as  normas  básicas  de
escritura. (uso da maiúscula e punto final)

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

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

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. CCL, CAA Inicia  a  planificación  e  producción  dos
diferentes  textos  presentando  os  traballos
limpos.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

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

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

CCL Aplica  os  coñecementos  gramáticos  básicos
sobre a estrutura da lingua.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

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

LCB4.1.4. Distingue xénero e número en palabras habituais. CCL Aplica  os  coñecementos  gramáticos  básicos
sobre  a  estrutura  da  lingua  distinguindo  o
xénero e o número.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

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

LCB4.1.5.  Utiliza  adecuadamente  os artigos nos  textos orais  e
escritos.

CCL Aplica  os  coñecementos  gramáticos  básicos
sobre  a  estrutura  da  lingua  distinguindo  os
artigos.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

B4.2. Mellorar o coñecemento da lingua e sistematizar a
adquisición de vocabulario.

LCB4.2.1. Relaciona sinónimos e antónimos básicos en parellas
de palabras significativas.

CCL Mellora  o  coñecemento  da  lingua  usando
antónimos, sinónimos...

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

B4.2. Mellorar o coñecemento da lingua e sistematizar a
adquisición de vocabulario.

LCB4.2.2. Establece comparacións entre distintos elementos. CCL Mellora  o  coñecemento  da  lingua
establecendo comparacións.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras
ortográficas  para  favorecer  unha  comunicación  máis
eficaz.

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as
normas ortográficas propias do nivel  e as aplica á escritura de
textos significativos sinxelos e seguindo modelos.

CCL Aplica as regras ortográficas para favorecer a
comunicación eficaz.

LINGUA CASTELÁ 
E LITERATURA

B4.4.  Desenvolver  estratexias  para  mellorar  a
comprensión oral e escrita a través do coñecemento da
lingua.

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

CCL Intenta mellorar a comprensión oral e escrita a
través  do  coñecemento  da  lingua  formando
oracións sinxelas.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

B1.1.  Comprender  a  información  xeral  e  relevante  de
textos  orais  moi  sinxelos procedentes  da radio  ou  da
televisión, próximos á experiencia infantil.

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos
orais moi sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos
á experiencia infantil.

CCL, CAA Comprende  a  información  de  textos  orais
sinxelos.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

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

CCL, CD, 
CSC

Comprende textos sinxelos.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

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

CCL Comprende textos informativos sinxelos.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB2.1.3.  Localiza  información  en  textos  breves  e  sinxelos
vinculados  á  experiencia,  tanto  os  producidos  con  finalidade
didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións
e explicacións).

CCL, CAA, 
CSIEE

É  capaz  de  localizar  información  en  textos
breves e sinxelos.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

B2.2.  Interpretar  e  comprender,  de  maneira  xeral,  a
información procedente de ilustracións.

LGB2.2.1.  Interpreta  e  comprende,  de  maneira  xeral,  a
información de ilustracións.

CCL, CAA, 
CSC, 

Comprende a información de ilustracións.
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CSIEE, 
CMCT

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

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

CCL Le textos sinxelos en voz alta.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de
selección de textos do seu interese, así como ser quen
de expresar preferencias.

LGB2.7.2.  Expresa,  de  maneira  sinxela,  opinións e  valoracións
sobre as lecturas feitas.

CCL, CSIEE,
CAA

Expresa opinions das lecturas feitas.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

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

CCL, CAA, 
CSIEE

Produce textos sinxelos.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos. CCL Produce textos sinxelos utilizando o punto.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB3.1.4.  Interésase  por  aplicar  as  regras  ortográficas,  con
especial atención ao uso das maiúsculas.

CCL, CSC, 
CCEC

Produce textos sinxelos utilizando maiúsculas.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

B3.3.  Elaborar  textos  moi  sinxelos  que  combinen  a
linguaxe verbal e a non verbal.

LGB3.3.1. Elabora textos moi sinxelos que combinan a linguaxe
verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic.

CCL, CSC, 
CCEC, CAA,
CSIEE

Combina a linguaxe verbal e a non verbal en
textos moi sinxelos.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

B3.5. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que
faciliten a comprensión dos textos.

LGB3.5.1.  Ilustra  creativamente  os  seus  escritos  con  imaxes
redundantes co seu contido.

CCL, CD, 
CSIEE

Utiliza  debuxos  para  facilitar  a  comprensión
dos textos.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

B3.6.  Interesarse  pola  presentación  dos  traballos
escritos  e  valorar  a  lingua  escrita  como  medio  de
comunicación e de expresión creativa.

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as
normas  básicas  de  presentación  establecidas:  disposición  no
papel, limpeza e calidade caligráfica.

CCL, CD, 
CAA

Interésase  por  presentar  os  textos  limpos,
ordeados e ben escritos.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. CCL, CAA Sinala  o  xénero  e  o  número  de  palabras
dadas.

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. CCL, CAA Separa as palabras dun enunciado.

MATEMÁTICAS B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo
traballo matemático ben feito.

MTB1.2.1.  Desenvolve  e  amosa  actitudes  axeitadas  para  o
traballo limpo, claro e ordenado no caderno e en calquera aspecto
a traballar na área de Matemáticas.

CMCT, CAA Desenvolve  actitudes  persoais  polo  traballo
matemático.

MATEMÁTICAS B1.3. Iniciarse na utilización dos medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe coa axuda guiada do mestre ou
da mestra.

MTB1.3.1.  Manifesta  interese  na  utilización  dos  medios
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe.

CMCT, CD, 
CAA

Iniciase na utilización de medios tecnolóxicos.

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

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. CMCT, CCL Coñece os números ata o 99.

MATEMÁTICAS B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o
seu valor, en situacións da vida cotiá.

MTB2.2.4.  Ordena  números  enteiros  e  represéntaos  na  recta
numérica.

CMCT Ordena  números  e  represéntaos  na  recta
numérica.

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

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de
suma na resolución de problemas contextualizados.

CMCT Resolve problemas de sumas.

MATEMÁTICAS B2.3.  Realizar  operacións  e  cálculos  numéricos MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de CMCT Resolve problemas de resta sen levadas.
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mediante  diferentes procedementos,  incluído  o cálculo
mental, en situación de resolución de problemas.

resta (sen levadas) na resolución de problemas contextualizados.

MATEMÁTICAS B2.4.  Identificar  e  resolver  problemas  da  vida  cotiá,
adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a
realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos
coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando
sobre  o  proceso  aplicado  para  a  resolución  de
problemas.

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

CMCT, CAA Resolve  problemas  da  vida  cotiá  aplicando
coñecementos matemáticos.

MATEMÁTICAS B3.5.  Iníciase  no  coñecemento  do  valor  e  as
equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do
sistema monetario da Unión Europea.

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e
billetes  (5,10,  20  e  50  euros)  do  sistema  monetario  da  Unión
Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación
reais como figuradas.

CMCT, CAA Coñece  o  valor  das  diferentes  moedas  e
billetes.

MATEMÁTICAS B5.1. Recoller e rexistrar unha información que se poida
cuantificar,  utilizando  algúns  recursos  sinxelos  de
representación  gráfica:  táboas  de  datos,  bloques  de
barras, diagramas lineais… comunicando a información.

MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións
gráficas básicas.

CMCT, CAA Sabe representar datos gráficamente.

VALORES SOCIAIS 
E CIVICOS

B1.2.Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os
signos físicos que as poden acompañar.

VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións. CSC, CSIEE Toma conciencia  das emocións,  identificas e
comunicas.

VALORES SOCIAIS 
E CIVICOS

B1.4. Desenvolver actitudes para actuar con motivación
e responsabilidade.

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as pautas acordadas. CSIEE Cumpre  coas  ordes  para  a  realización  de
tarefas.

VALORES SOCIAIS 
E CIVICOS

B2.1. Expresar opinións, emocións e estados de ánimo
empregando coordinadamente a linguaxe verbal e non
verbal

VSCB2.1.2.  Responde  preguntas  relacionadas  con  situacións
vividas e con imaxes observadas.

CCL, CSC, 
CSIEE

Relaciona as situacións vividas coas imaxes
que se lle presentan.

Ed. FÍSICA B3.1.  Resolver  situacións motrices con diversidade de
estímulos e condicionantes espazo-temporais.

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

CSC, CCEC,
CAA

Ë  capaz  de  realizar  diferentes  tipos  de
desprazamentos.

Ed. FÍSICA B5.1.  Recoñecer  os  efectos  do  exercicio  físico,  a
hixiene, a alimentación e os hábitos posturais sobre a
saúde e o benestar.

EFB5.1.3.  Inicia  a  incorporación  como  axente  de  saúde  da
actividade física á súa rutina diaria.

CSC, CAA, 
CSIEE

Empeza a coñecer a importancia do exercicio
físico para a saúde.

Ed. FÍSICA B6.2.  Recoñecer  a  diversidade  de  actividades  físicas,
lúdicas, deportivas en especial as de Galicia.

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. CCEE, CAA,
CSC

Xoga de forma libre e tamén organizada.

Ed. FÍSICA B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio
natural nos xogos e actividades ao aire libre.

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. CSC, CAA Realiza xogos no medio natural.

Ed. FÍSICA B2.2.  Coñecer  a  estrutura  e  funcionamento  do  corpo
para  realizar  movementos  axeitados  ás  situacións
motrices que se lle presentan.

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

CSC, CAA Usa  o  corpo  adoptando  diferentes  posturas,
control  da  tensión,  da  relaxación  e  da
respiración para equilibrarse.
Experimenta  situacións  simples  de  equilibrio
estático sobre bases estables.
Experimenta situacións de equilibrio dinámico
sobre bases estables.
Coñece variedade de posturas corporais onde
intervén o equilibrio.
Intenta  reequilibrarse  ben  despois  dunha
acción.
Intenta  facer  equilibrios  con  obxectos  sobre
distintas partes do corpo.

Ed. FÍSICA B3.1.  Resolver  situacións motrices con diversidade de
estímulos e condicionantes espazo-temporais.

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

CSC, CCEC,
CAA

Leva  a  cabo  diferentes  tipos  de
desplazamentos:  marcha,  carreira,
cuadrupedia, tripedia, a gatas e reptacións.
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Experimenta o empuxe e o arrastre.
Experimenta a trepa en situacións estables.
Resolve problemas motores sinxelos.
Confía nas propias posibilidades motrices en
situacións e contornos habituais.

Ed. FÍSICA B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio
natural nos xogos e actividades ao aire libre.

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. CSC, CAA Participa  en xogos ao aire libre:  de maneira
libre ou organizada.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

B1.1Valorar a Creación, a bondade e a paternidade de 
Deus.

RB1.1.1 Describe a natureza como a festa da Creación de Deus.
RB1.1.2 Nomea os regalos da Creación de Deus.

CAA, CCL, 
CMCCT, 
CSIEE, 
CCEC, 
CD,CSC

Valorar a Creación, a bondade de Deus e o 
seu amor.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

 B1.2. Apreciar o amor de Deus ao home e á súa 
creación.

RB1.2.1 Manifesta agradecemento a Deus Pai pola natureza a 
través de debuxos, oracións, xestos en clase..

CCL,CAA, 
CMCCT, 
CSIEE, CD,  
CSC

Identificar a Biblia como o libro máis 
importante para os cristiáns

RELIXIÓN 
CATÓLICA

B1.3. Descubrir que Deus é Pai e nos coida. RB1.3.1 Relata coas súas palabras o amor do Pai Deus por todos 
nós.
RB1.3.2 Enumera comportamentos das persoas que fan feliz a 
Deus.

CCL,CAA, 
CMCCT, 
CSC,CSIEE,
CD, CCEC

NON

RELIXIÓN 
CATÓLICA

B2. Comprender que Deus Pai enviou ao seu Fillo Xesús
para que nos mostre o camiño para
chegar a El.

RB2.1 Indica algúns textos bíblicos que sinalan que Deus Pai non 
nos deixa sós.

CCL, CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE, 
CCEC

Coñecer o significado do Nadal cristián.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

B3.1 Recoñecer a mensaxe e as ensinanzas dalgunhas 
parábolas de Xesús.

RB3.1.1 Repite oracións sinxelas para expresar amor a Deus Pai.
RB3.1.2 Identifica comportamentos de amor cos demais

CCL, CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE, 
CCEC

Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de 
petición e agradecemento.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

B3.2. Saber aplicar á propia vida os valores e as virtudes
que xorden das ensinanzas de
Xesucristo.

RB3.2.1 Cóntalles aos demais compañeiros o que fan na súa 
familia, no seu contorno próximo, como Xesús nos ensina
RB3.2.2  Enumera accións que o Señor realiza para ser mellores 
fillos de Deus

CCL, CD, 
CAA, CSIEE,
CCEC,CSC

Aplicar na vida diaria os valores e virtudes das
ensinanzas de Xesucristo.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

B3.3 Comprender que Cristo nos mostra o seu amor 
ensinando o camiño para chegar a Deus, morrendo por 
nós, perdoándonos e enviándonos o seu Espírito

RB3.3.1 Sabe que Xesús resucitou e está sempre connosco. CCL, CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE, 
CCEC

NON

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e 
características de materiais, obxectos, sons e 
instrumentos presentes no contexto natural.

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas 
calidades: son curto, longo, forte, piano, agudo e grave.

CCEC Diferencia correctamente entre son e silencio.
Recoñece os parámetros do son (intensidade 
e duración) e discrimínaos correctamente.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. CCEC Discrimina os sons do seu contorno máis 
próximo.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de 
diferente autoría.

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas 
coas súas obras.

CCEC Recoñece un dos compositores máis 
destacados da Historia da Música, traballado 
durante o curso.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

B1.4. Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás 
sensacións e ás impresións sentidas na audición.

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu 
nivel.

CCL, CCEC Usa axeitadamente algún dos termos da 
linguaxe musical aprendidos durante o curso.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e 
musicais do corpo e doutros obxectos, manipulando 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. CCEC, 
CMCCT, 

Reproduce adecuadamente esquemas 
rítmicos con percusión corporal e con 
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materiais como fonte de son. CAA instrumentos de percusión.
EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

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

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno 
repertorio de cancións sinxelas.

CCEC, CSC Interpreta algunha canción aprendida durante 
o curso coa maior corrección posible.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao 
unísono.

CCEC, CCL,
CMCCT

Interpreta con ritmo as cancións aprendidas.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

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

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

CCEC, 
CMCCT

Acompaña cancións, danzas e textos con 
fórmulas rítmicas básicas, de maneira 
axeitada, con percusión corporal ou 
instrumentos de pequena percusión.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e 
rítmicos.

CAA, CCEC,
CMCCT

Xoga a pregunta-resposta con motivos 
melódicos e rítmicos.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

B3.1. Realizar pequenas coreografías. EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías adecuando o 
movemento corporal coa música.

CCEC, CSC Realiza pequenas coreografías adecuando o 
movemento corporal coa música.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de 
movemento e expresivas do corpo.

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. CCEC Responde co seu corpo a estímulos sonoros.

EA - EDUCACIÓN 
MUSICAL

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos 
desprazamentos coa música.

CCEC Coordina extremidades superiores e inferiores 
nos desprazamentos coa música.

EA -  (EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B2.1. Probar en producións propias as posibilidades que
adoptan as formas, texturas e cores.

EPB2.1.3.  Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con
eles para crear a posteriori obras plásticas.

CCEC, CAA Crear  obras  plásticas  empregando  distintos
tipos de materiais.

EA -  (EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o
mundo imaxinario, afectivo e social.

EPB2.2.2.  Elabora  portadas,  colaxes  e  outros  obxectos
empregando  as  ferramentas  e  as  técnicas  básicas  (recortar,
pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).

CCEC, 
CSIEE

Utilizar  distintas  técnicas  para  a  elaboración
de obras plásticas.

EA -  (EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o
mundo imaxinario, afectivo e social.

EPB2.2.4.  Elabora  e  representa  imaxes  despois  dunha
presentación audiovisual.

CCEC, CAA Reproducir imaxes.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

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

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

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

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

 B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipótese para a 
comprensión do sentido xeral e a identificación da 
información esencial do texto. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi 
elemental acompañada de apoio visual e identifica  as persoaxes 
principais.

CCL Comprende a idea principal dunha historia moi
elemental acompañada de apoio visual e 
identifica  as persoaxes principais.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo 
modelos, compostos de frases simples illadas, utilizando
con razoable corrección as convencións ortográficas 
máis elementais e os principais signos de puntuación, 
para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles.  

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa 
vida cotiá.

CCL Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe 
e a súa vida cotiá.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a produción de textos escritos moi sinxelos e 
elementais. 

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e
breves seguindo un modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical máis sinxela.

CCL Reproduce frases seguindo un modelo dado.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con razoable 
corrección palabras e frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co tema da 
escritura.

CCL Copia frases moi sinxelas con léxico 
relacionado cos temas traballados na aula.
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ortografía totalmente normalizada.
PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

B4.4. Revisar os textos reparando na ortografía, na 
secuencia adecuada e mesmo nas ilustracións.

PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, 
elaborando borradores nos que se observa a reparación da 
ortografía e doutros aspectos relacionados coa secuencia 
adecuada das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, se é
o caso.

CCL, CAA Fíxase no texto antes de facer a versión 
definitiva das copias do texto. Observa a 
reparación da ortografía e doutros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das ilustracións,
se é o caso.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

B5.1. O seu uso comunicativo. PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países 
onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas …) e 
compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara
ao diferente.

CSC Dase conta dalgúns aspectos básicos e 
establece  comparacións .

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

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

PLEB5.11. Participa activamente en xogos de letras, elaboración 
de glosarios ilustrados, etc.

CCL, CSC Participa na elaboración de glosarios 
ilustrados .

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIRA

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 
elemental de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e 
concretos relacionados coas súas experiencias, 
necesidades e intereses.

PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario 
básico necesario para participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado 
previamente.

CCL, CSC Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico traballado previamente de 
forma oral para posteriormente, leelo, copialo 
e asocialo á imaxe correspondente.
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MINIMOS ESIXIBLES DE CONCRECIÓN CURRICULAR PARA O 1º CURSO DE PRIMARIA

CIENCIAS DA NATUREZA

1.Recoñece partes do propio corpo.
2.Comparte emocións e sentimentos.
3.Identifica e describe plantas e animais do seu contorno.
4.Respecta aos seres vivos.

CIENCIAS SOCIAIS

1.Recolle información a través da observación e a comunica.
2.Participa en actividades individuais e de grupo.
3.Diferencia elementos da paisaxe natural e a construida polo home.
4.Clasifica distintos medios de transporte.
5.Nomea os meses do ano, os días da semana e as estacións.

EDUCACIÓN MUSICAL

1.Identifica as calidades dos direfentes sons e os clasifica.
2.Diferencia correctamente entre son e silencio.
3.Usa axeitadamente algún dos termos da linguaxe musical aprendidos durante o curso.
4.Reproduce esquemas rítmicos con percusión corporal e con instrumentos de percusión.
5.Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas, de maneira axeitada, con percusión corporal ou instrumentos de pequena
percusión.

EDUCACIÓN PLÁSTICA

1.Distingue as cores.
2.Distingue formas xeométricas.
3.Recoñece liñas abertas e pechadas.
4.Valora as creacións dos demais.
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5.Distingue o que está diante e detrás.
6.Elabora debuxos empregando liñas.
7.Crea obras plásticas empregando distintos tipos de materiais.
8.Diferencia grande de pequeno.
9.Reproduce imaxes.
10.Respecta as normas.

EDUCACIÓN FÍSICA

1.- Realiza diferentes tipos de desprazamentos.
2.- Relaciona exercicio físico e saúde.
3.- Xoga activamente de forma libre e organizada.
4.- Recoñece o seu propio corpo, úsao de maneira axeitada e experimenta realizando actividade física.
5.- Participa activamente realizando actividade física no medio natural.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

1.Exprésase de forma oral nas diferentes situacións de aula.
2.Le diferentes tipos de textos breves e sinxelos.
3.Aplica os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da lingua recoñecendo o alfabeto.
4.Intenta mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da lingua formando oracións sinxelas.
5.Reproduce textos sinxelos: contos, poemas e adiviñas.

LINGUA GALEGA E LITERATURA

1.Comprende e produce textos orais sinxelos nunha conversa entre iguais.
2.Utiliza a lingua galega.
3.É capaz de localizar información en textos breves e sinxelos.
4.Diferencia as sílabas das palabras.
5.Recoñece a relación entre son e grafía.
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MATEMÁTICAS

1.Coñece os números ata o 99.
2.Resolve problemas de sumas.
3.Resolve problemas de resta sen levadas.
4.Utiliza os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado para describir a situación dun obxecto.
5.Recoñece formas triangulares, rectangulares e circulares.

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

1.Toma conciencia das emocións, identificas e comunicas.
2.Cumpre coas ordes para a realización de tarefas

RELIXIÓN CATÓLICA

1.Identificar a Biblia como o libro máis importante para os cristiáns
2.Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento.
3.Aplicar na vida diaria os valores e virtudes das ensinanzas de Xesucristo.

PRIMEIRA LINGUA EXTRANXEIRA

1. Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo acompañado de imaxes .
2. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas.
3. Comprende a idea principal dunha historia elemental acompañada de apoio visual.
4. Reproduce frases seguindo un modelo dado.
5. Copia frases moi sinxelas con léxico relacionado cos temas traballados na aula.
6. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico traballado previamente de forma oral.
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2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Entendemos a avaliación como un continuo.

Farase fincapé nos contidos do 1º e 2º trimestre coas actividades anteriormente comentadas de repaso e reforzo e, se fora o caso, nas
de ampliación.

Os instrumentos que se empregarán para realizar a avaliación do ensino-aprendizaxe será de diferente índole:

•Observación directa: Mediante a observación das tarefas entregadas semanalmente realizado, esforzo, interese.
•Rexistro anecdótico persoal: Sobre aspectos destacados  e puntuais durante o proceso de ensino–aprendizaxe, no relativo a contidos
como a actitude.
•Probas escritas: tarefas realizadas
•Rexistro sistemático: Recollida de datos tanto da observación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Debido á excepcionalidade que nos ocupa, a cualificación final xirará, sempre tendo en conta os trimestres anteriores, ao esforzo
realizado polo alumnado  e as tarefas entregadas propostas.  
Procedemento para obter a cualificación final de curso:

1.- Alumnado sen materias pendentes:
-- Para alumnado que NON realiza as actividades propostas para este trimestre: media das cualificacións do 1º e 2º trimestres.
-- Para alumnado que se esforza, traballa e realiza as tarefas propostas: nota media das 2 avaliacións anteriores engadindo un

10% da media

2.- Alumnado con algunha materia pendente:
-- Para este alumnado: teremos en conta o traballo desenvolto na totalidade das actividades de recuperación propostas, ademais

do resto de actividades de reforzo e repaso.
-- A recuperación das  materias pendentes suporá unha nota máxima de  5 nas avaliacións suspensas.

Si hai alumnado que ten materias suspensas e non realiza as actividades propostas terá unha cualificación negativa. NON recuperará a
materia e debemos telo en conta para o vindeiro curso.
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3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES NO 3º TRIMESTRE

A incorporación das competencias básicas no currículo da educación primaria require reconsiderar a práctica educativa para
permitirlle ó alumnado integrar as súas aprendizaxes relacionándoas con diferentes tipos de contidos e poder usalos e aplicalos a
situacións e contextos variados.

As actividades que se poderán levar a cabo neste tercer trimestre xirarán no repaso dos contidos dos trimestres anteriores, dando
resposta as dificultades atopadas ao longo do curso e reforzando os contidos claves. Poderán realizarse actividades de ampliación se o 
docente o cre oportuno.

Debido ao carácter excepcional desta situación, partirase dos coñecementos que tiña o alumnado ao finalizar o trimestre anterior 
e continuarase coa súa formación a través de actividades o mais motivadoras posibles para que poidan seguir avanzando con interese. 
Adecuaranse as actividades a dita situación excepcional intentando favorecer o ritmo madurativo do alumnado.

Na medida do posible adaptarase as súas necesidades, xa que, nestas circunstancias tan aciagas, contamos con alumnos que lle
é moi complicado a conectividade para poder realizar as actividades propostas e dependen de terceiras persoas para poder facerse con
elas.

Os recursos cos que contamos son: a aula virtual do centro, Abalar e libro de texto.

ACTIVIDADES

ÁREA BLOQUE OBX CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE
CIENCIAS DA
NATUREZA

BLOQUE 3. OS 
SERES VIVOS

e, h, 
l

B3.1. Os seres vivos: as plantas e os animais. B3.2. Identificación das 
características e dos comportamentos de animais e plantas para adaptarse ao seu 
medio.

Pensar nos animais e nas plantas e marcar as características que teñen en 
común.

CIENCIAS DA
NATUREZA

BLOQUE 4. 
MATERIA E 
ENERXÍA

a, b, 
e, h

B4.1. Tarefas de redución, reutilización e reciclaxe na escola e no seu contorno 
próximo. B4.2. Uso responsable da auga na vida cotiá B4.3. Identificación do ruído 
como unha forma de contaminación acústica e de fontes sonoras do contorno 
próximo.

Explicar coas túas palabras en que consiste reciclar.
Unir cada material co seu colector
Reflexionar sobre a reciclaxe do lixo para contribuir ao coidado da natureza

CIENCIAS DA
NATUREZA

BLOQUE 4. 
MATERIA E 
ENERXÍA

b, g, 
h

B4.4. Exploración de materiais e obxectos do contorno para identificar propiedades 
físicas observables (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) e a súa utilidade.

Clasificar os obxectos segundo o material con que se fabriquen.
Observar e unir de onde provén cada material.
Marcar as características de cada material

CIENCIAS DA
NATUREZA

BLOQUE 5. A 
TECNOLOXÍA, 
OBXECTOS E 
MÁQUINAS

a, b, 
h, i

B5.4. Identificación dos compoñentes básicos dun ordenador. B5.5. Coidado dos 
recursos informáticos.

Explicar e escribir para que serve un ordenador.

CIENCIAS DA
NATUREZA

BLOQUE 5. A 
TECNOLOXÍA, 
OBXECTOS E 

a, b, 
h, i

B5.4. Identificación dos compoñentes básicos dun ordenador. B5.5. Coidado dos 
recursos informáticos.

Relacionar as partes dun ordenador
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MÁQUINAS
CIENCIAS 
SOCIAIS

BLOQUE 1. 
CONTIDOS 
COMÚNS

b, d, 
e, h, 
i

B1.1.O establecemento de conxecturas, de predicións e, a observación, e 
experimentación como procesos básicos que favorecen a Iniciación ao coñecemento
científico. B1. 2.Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, 
acontecemento ou inquietude da contorna que os rodea, que supoña un proceso de 
investigación e acción por parte do alumnado e facilite o proceso de autorregulación 
de aprendizaxes. B1. 3 Introdución no uso das TIC e outras fontes (directas e 
indirectas) para obter información, analizala, organizala,documentar o proceso 
mediante o uso do cartafol e a comunicación das conclusións. B1. 4 Planificación, 
xestión e presentación dos traballos co fin de acadar obxectivos.

Colorear os materiais que utilizas na clase.
Marcar na ficha os cadros dos nenos e das nenas que hai na túa clase.
Rodear se tes un profesor ou unha profesora de sociais e escribe o seu 
nome.
Marcar que cousas fas no colexio.

CIENCIAS 
SOCIAIS

BLOQUE 1. 
CONTIDOS 
COMÚNS

h, o B1.9.Utilización da terminoloxía propia da área. Analizar as palabras que non coñecemos dos distintos temas.
Observar as láminas e buscar o nome dos obxectos que non coñeces (nas 
dúas linguas).
Facer os exercicios  relacionando a terminoloxía cos debuxos.

CIENCIAS 
SOCIAIS

BLOQUE 2. O 
MUNDO QUE NOS 
RODEA

h, g, 
e

B2.4.Os elementos do ceo, as súas características e o seu movemento como 
indicador do paso do tempo. Experimentación do paso do tempo observando o 
movemento do Sol e da Lúa e asocialo ás diferentes partes do día e á noite.

Observar e unir como se pode ver a lúa dende a terra (fases).
Riscar as imaxes que necesitan sol para vivir.
Ver un documental do espazo
Debuxa como cres que é o espazo.

CIENCIAS 
SOCIAIS

BLOQUE 2. O 
MUNDO QUE NOS 
RODEA

h, g, 
e

B2.4.Os elementos do ceo, as súas características e o seu movemento como 
indicador do paso do tempo. Experimentación do paso do tempo observando o 
movemento do Sol e da Lúa e asocialo ás diferentes partes do día e á noite.

Escribe que actividades realizas de día e cales de noite

CIENCIAS 
SOCIAIS

BLOQUE 2. O 
MUNDO QUE NOS 
RODEA

a, h, 
o

B2.5.Observación, a través dos sentidos, da paisaxe que nos rodea.Elementos 
naturais e humanos da contorna. A importancia do coidado da natureza.

Observar o debuxo e clasificar elementos naturais e humanizados.
Unir cada tipo de paisaxe coa súa fotografía.

CIENCIAS 
SOCIAIS

BLOQUE 4. AS 
PEGADAS DO 
TEMPO.

h, g, 
e

B4.2.Sistemas de medida do tempo. O día, a semana, os meses e o ano. O 
calendario como instrumento de medida do tempo. Creación dun calendario anual 
propio establecendo os horarios das xornadas escolares, as semanas, os meses, as
estacións do ano, situando os aniversarios e os acontecementos máis importantes.

Escribir os días da semana.
Unir mes, día, ano cos días correspondentes.
Escribir en cada caso o nome da estación do ano e colorear os mese que 
corresponden a cada estación

EA - 
EDUCACIÓN 
PLÁSTICA

BLOQUE 2. 
EXPRESIÓN 
PLÁSTICA

j B2.1. Uso de diferentes formas, texturas e cores nas producións. Reproducir obras plásticas.
Elaborar producións propias.

EA - 
EDUCACIÓN 
PLÁSTICA

BLOQUE 2. 
EXPRESIÓN 
PLÁSTICA

j B2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, colaxes, estampaxes, ilustracións, volumes,
encartado de formas etc. B2.3. Manipulación de obxectos para a súa transformación 
(monicreques, disfraces, escenarios etc.). B2.4. Exploración de recursos dixitais 
para a creación de obras.

Elaborar obras plásticas propias.
Reproducir obras de distintos pintores.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 
ORAL. FALAR E 
ESCOITAR

b, d, 
e, i

B1.6. Comprensión global de textos orais de diversa tipoloxía: atendendo á forma da
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) e procedentes de diversas fontes.

Facer un debuxo que se corresponda co texto oral que contou a profe.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 
ORAL. FALAR E 
ESCOITAR

b, d, 
e, i

B1.7. Valoración dos medios de comunicación social como instrumento de 
comunicación.

Recortar nas revistas as imaxes do tema dado (xoguetes, comida, medios 
de transporte...)

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 
ORAL. FALAR E 
ESCOITAR

b, e B1.10 Produción de textos orais breves e sinxelos próximos aos seus gustos e 
intereses.

Escribir as cousas que máis che gusta facer.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LER

b, e B2.1. Lectura de distintos tipos de textos adaptados á súa idade. Ler un pequeno conto.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LER

b, e B2.2. Inicio ás estratexias para a comprensión lectora de textos: consideración do 
título e das ilustracións moi redundantes.

Relacionar cada debuxo co título do conto correspondente.
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LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LER

e B2.3. Comprensión de textos de diversa tipoloxía adecuados á súa idade. Debuxar o que se indica en cada frase.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

b, e B4.1. A palabra. Iniciación ao orde alfabético. Recoñecemento das características e 
uso das diferentes clases de palabras. Xénero e número do nome. Tempos verbais.

Arrodear os nomes femininos plural

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

b, e B4.1. A palabra. Iniciación ao orde alfabético. Recoñecemento das características e 
uso das diferentes clases de palabras. Xénero e número do nome. Tempos verbais.

Ordear as seguintes palabras formando unha frase.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

b, e B4.2. Vocabulario. Sinónimos e antónimos. Aumentativos e diminutivos. 
Comparacións e palabras derivadas.

Escribir comparacións

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

b, e B4.2. Vocabulario. Sinónimos e antónimos. Aumentativos e diminutivos. 
Comparacións e palabras derivadas.

Escribir os aumentativos e os diminutivos dos seguintes nomes.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

b, e B4.3. Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía. Signos de puntuación. Completar con mp – mb
Escribir palabras con ca, co, cu, que, qui. Escribir palabras con za, zo, zu, 
ce, ciEscribir palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi
Escribir palabras con ge, gi, je, ji

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

e B4.4. Recoñecemento e observación reflexiva dos constituíntes oracionais: a oración
simple, suxeito e predicado.

Ordear correctamente as oracións para completar o texto.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 
ORAL: FALAR E 
ESCOITAR

a, d, 
e, o

B1.9. Recoñecemento de usos de linguaxe discriminatoria coas diferenzas. Escribir normas de hixiene.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LER

b, e, 
I, j, o

B2.1. Comprensión de informacións concretas en textos de uso cotián como 
invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. B2.2. Comprensión de 
información xeral sobre feitos e acontecementos próximos á experiencia do 
alumnado en textos breves e sinxelos procedentes dos medios de comunicación 
social, especialmente a noticia. B2.3. Localización de información en textos para 
aprender vinculados á experiencia, tanto en textos producidos con finalidade 
didáctica como nos de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións).

Escribir unha nvitación aos compañeiros.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LER

a, b, 
e

B2.5. Lectura guiada de textos sinxelos adecuados aos intereses infantís para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras.

Ler un conto.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LER

a, b, 
e, m

B2.9. Adquisición progresiva da autonomía lectora, da capacidade de elección de 
temas e de textos e de expresión das preferencias persoais.

Buscar adxectivos que rimen cos seguintes nomes.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 3. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 
ESCRIBIR

a, b, 
e

B3.1. Produción e reescritura de textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. B3.2. Composición de textos 
moi sinxelos propios dos medios de comunicación social e/ou dos seus elementos 
(novas sinxelas e breves, titulares, pés de foto…) sobre acontecementos próximos á
experiencia do alumnado en soportes habituais no ámbito escolar. B3.3. 
Composición de textos moi sinxelos relacionados coa escola para organizar e 
comunicar información (listaxes, descricións, explicacións elementais). B3.4. 
Respecto polas convencións xerais da escrita: uso das maiúsculas e do punto.

Escribir as instrucións

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 3. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 
ESCRIBIR

a, b, 
e

B3.5. Utilización de xeito guiado de estratexias para a produción de textos, 
respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, recoñecendo o tipo de texto
(nota, aviso, conto).

Escribir un ditado.
Facer unha copia.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 3. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 

b, e, 
i, j

B3.8. Utilización de elementos gráficos sinxelos, como a ilustración, para facilitar a 
comprensión.

Escribir unha frase segundo os debuxos.
Escribe palabras encadeadas.
Resolve encrucillados
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ESCRIBIR
LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

e B4.1. Inicio na identificación implícita e uso dalgúns termos lingüísticos elementais: 
denominación dos textos traballados; palabra e sílaba, nome propio. B4.2. 
Observación das variacións morfolóxicas (de singular e plural, feminino e masculino)
en textos.

Separar palabras.
Escribir maiúscula onde corresponda.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

e B4.1. Inicio na identificación implícita e uso dalgúns termos lingüísticos elementais: 
denominación dos textos traballados; palabra e sílaba, nome propio. B4.2. 
Observación das variacións morfolóxicas (de singular e plural, feminino e masculino)
en textos.

Completa con signos de interrogaciópn e admiración.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

e B4.1. Inicio na identificación implícita e uso dalgúns termos lingüísticos elementais: 
denominación dos textos traballados; palabra e sílaba, nome propio. B4.2. 
Observación das variacións morfolóxicas (de singular e plural, feminino e masculino)
en textos.

Escribir palabras con nh, r, rr, g, gu, z, c, x, b, v, ll, ch, pr, pl, br, bl, cl, cr, gl, 
gr, fl, fr, tl, tr.  

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 4. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA

b, e B4.3. Iniciación ao coñecemento das normas ortográficas máis sinxelas. Escribir palabras con ñ, ll, ch.
Completar con c, qu, z, x.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

BLOQUE 5. 
EDUCACIÓN 
LITERARIA

b, e, 
o

B5.4. Recreación e composición de breves relatos para comunicar sentimentos e 
experiencias persoais.

Escribir o final dun conto.

MATEMÁTIC
AS

BLOQUE 1. 
PROCESOS, 
MÉTODOS E 
ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS

g, b B1.2. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo científico.

Representar cantidades a través dun debuxo.
Debuxar os datos dunha suma.
Debuxar os datos dunha resta.
Debuxar os datos dun problema e elixir a operación axeitada.

MATEMÁTIC
AS

BLOQUE 2. 
NÚMEROS

e, g B2.1. Números naturais ata o 99.
 B2.2. Nome e grafía dos números ata o 99.
B2.3. Equivalencias entre os elementos do sistema de numeración decimal: 
unidades e decenas.
B2.4. O sistema de numeración decimal: valor de posición das cifras.
 B2.5. Identifica o número anterior e o seguinte a un dado. B2.6. Identifica o número 
maior, o menor e o igual a un dado.

Escribir os números en cifra.
Escribir os números en letra.
Identificar o número maior dunha serie.
Identificar o número menor dunha serie.

MATEMÁTIC
AS

BLOQUE 2. 
NÚMEROS

b, g B2.13. Resolución de problemas da vida cotiá. Elixir a operación mais axeitada para resolver un problema.

MATEMÁTIC
AS

BLOQUE 3. 
MEDIDA

b, g B3.5. O sistema monetario da Unión Europea. Unidade principal: o euro. Valor das 
diferentes moedas e billetes. B3.6. Equivalencias entre moedas e billetes.

Identicicar o valor das moedas e billetes
Contar cantos euros hai.
Arrodear cantos billetes e moedas necesita para comprar os obxectos.

MATEMÁTIC
AS

BLOQUE 5. 
ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

b, g B5.1. Recollida e clasificación de datos. Completar o gráfico con datos.
Debuxar una gráfica a partires dos datos dados nunha táboa.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

BLOQUE 1. A 
IDENTIDADE E A 
DIGNIDADE DA 
PERSOA

a, m B1.2. As emocións. Identificación e expresión. O vocabulario das emocións. Os 
estados de ánimo.

Debuxarlle a expresión as seguintes caras segundo o estado de ánimo.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

BLOQUE 2. A 
COMPRENSIÓN E 
O RESPECTO NAS 
RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS

m B2.1. Habilidades de comunicación: A importancia de pensar o que se vai expresar. 
Compoñentes da comunicación non verbal: postura, xestos, expresión facial.

Dialogar sobre os sentimentos. Cómo se atopa cada neno.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

BLOQUE 2. A 
COMPRENSIÓN E 
O RESPECTO NAS 
RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS

e, m B2.4. O respecto e a valoración. A comprensión dos e das demais. A detección das 
calidades doutras persoas. O descubrimento e a comprensión das diferenzas.

Debuxar ao teu mellor amigo.

RELIXIÓN BLOQUE 1. O B, B1.2. A Palabra de Deus e a comunicación de Dios con el hombre. Descubrir a Biblia como comunicación de Deus co home.
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CATÓLICA SENTIDO 
RELIXIOSO DO 
HOME

Descifrar e completar un texto sobre a Biblia.
Dialogar sobre cadros de personaxes da Biblia

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 1. O 
SENTIDO 
RELIXIOSO DO 
HOME

A,C B1.3. Deus se manifiesta como Deus Pai, creador e misericordioso. Leer e escoitar a historia de Moisés
Valorar como Deus o coida e o protexe.
Rodear as figuras da historia nun cadro.
Ordenar  as viñetas da historia.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 2. O 
SENTIDO 
RELIXIOSO DO 
HOME

D, I B2.1. O amor de Deus, que nos fai fillos seus,
como regalo de Xesús para os seus amigos.

Escoitar a historia do Nacemento de Xesús.
Unir pezas para completar distintas imaxes.
Debuxar e colorear unha postal navideña.
Rodear os sentimentos que ten cando lle canta o Neno Xesús.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 3. 
XESUCRISTO, 
CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA 
SALVACIÓN

D, H
B3.1. Os fillos de Deus podemos falar con Él.

Descubrir que as persoas que os aman,lles falan e escoitan con respecto.
Colorear a Xesús falando de Deus cos nen@s.
Dialogar sobre que é rezar (falar con Deus)
Rodear os sentimentos que lle produce falar con Deus.
Escoitar a historia de David.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 3. 
XESUCRISTO, 
CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA 
SALVACIÓN

B
B3.2. Xesucristo nos enseña o amor de Deus.
 

Escoitar  o relato do amor de Deus.
Completar e repasar as palabras do texto.
Unir escenas donde se mostra o amor e a axuda.
Escoitar o relato da parábola da ovella perdida.
Dialogar sobre o cadro: Cristo, o bo pastor (anónimo)
Descubrir comportamentos de boa educación.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 3. 
XESUCRISTO, 
CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA 
SALVACIÓN

D, E
B3.3 Xesucristo resucitó, nos acompaña e quedase con nós.  

Escoitar o relato de Semana Santa.
Rodear os actos que fai na Semana Santa.
Ordenar e colocar as pegatinas dos días princiais da Semana Santa.
Rodear a Xesús no cadro: A última Cea de Leonardo Da Vinci

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j, b B1.1. Calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade.
B1.3. Representación corporal e gráfica de sons de diferentes características.
B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns instrumentos 
musicais da aula e da música escoitada e interpretada no contexto do alumnado.

Audición de sons longos e sons curtos, fortes e suaves, agudos e graves, 
en accións cotiás.
Interpretación con percusión corporal de sons con diferente intensidade, 
duración, altura e timbre.
Audición dos sons que emiten diferentes animais para. discriminar o seu 
timbre.
 Actividades de escritura musical dos sons escoitados en cada audición, con
signos non convencionais.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j, a B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais.  Audición de pezas vocais e instrumentais, adaptadas á idade do alumnado 
e aos seus intereses.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j, e B1.10. Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada.  Audición de pezas vocais e instrumentais, adaptadas á idade do alumnado 
e aos seus intereses, sobre as que posteriormente traballaremos aqueles 
aspectos da música que se estudaran ata o momento.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j, e  B1.12. Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos da música
escoitada.
B1.13. Forma musical: repetición e contraste. Identificación da repetición (AA) e o 
contraste (AB) en cancións e obras musicais.

 Audición de esquemas rítmicos e melódicos con distinto tempo e dinámicas
para traballar os cambios que isto implica na súa execución.
 Audición de pezas vocais ou instrumentais, adaptadas á idade do 
alumnado e aos seus intereses, sobre as que posteriormente traballaremos 
a súa forma (AA,AB,ABA).

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN 
MUSICAL

j, b B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os obxectos.  Lectura e interpretación de esquemas melódicos e rítmicos sinxelos.

EA - 
EDUCACIÓN 

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN 

j, b B2.4. Interpretación e memorización de ladaíñas e cancións ao unísono.  Interpretación en grupo dun repertorio de cancións traballadas durante todo
o curso.
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ÁREA BLOQUE OBX CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE

MUSICAL MUSICAL
EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN 
MUSICAL

j, b B2.6. Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías non 
convencionais, e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con notación 
tradicional.
B2.8. Utilización da percusión corporal como recursos para o acompañamento de 
textos, cancións e danzas.

Lectura e interpretación de esquemas melódicos e rítmicos sinxelos.
Interpretación de pequenos acompañamentos para cancións ou danzas con
percusión corporal.
 Xogos de pregunta-resposta con motivos rítmicos e melódicos.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 3.
A MÚSICA O 
MOVEMENTO E A 
DANZA

j B3.2. Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, cancións e 
pezas musicais, e interpretación de danzas sinxelas.

 Xogos asociando os conceptos da linguaxe musical aprendidos durante o 
curso: realización de movementos distintos para diferenciar Son/Silencio, 
Rápido/Lento, Forte/Suave…

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORAIS

b, f B1.1. Estratexias de comprensión:  - Identificación do tema de textos moi sinxelos, 
adaptados á súa idade e aos seus intereses (contos, cancións)  - Repetición, 
memorización e observación de modelos, para a adquisición de léxico e estructuras 
elementais da lingua estranxeira. 

Escoita e comprensión de conversacións .

Escoita, repetición, comprensión e memorización de  cancións 

Actividades de escoita, repetición e identificación de vocabulario co uso de 
vídeos.

Actividades de escoita e comprensión dos contos co uso do vídeo ou 
ilustracións. 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS 
ESCRITOS

b, f B3.1. Estratexias de comprensión: - Actualización moi guiada dos coñecementos 
previos sobre o tipo de texto que se vai ler . - Identificación da idea global de textos 
moi sinxelos, elementais e moi familiares (contos ou cancións ), e encadrados por 
imaxes redundantes e títulos moi evidentes do contido textual. - Identificación de 
palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares relacionadas cos e 
coas personaxes  co apoio de ilustracións. 

B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: - 
Iniciación ao proceso de asociación global de grafía, pronunciación e significado a 
partir de modelos escritos que representan expresións orais coñecidas.

Actividades de lectura de diferentes textos identificando diferentes textos.
 
Captación da idea global sobre o texto. Elaboración dun debuxo que expoña
o que se contou. 

Actividades de lectura e comprensión dos títulos das actividades propostas, 
e a súa identificación mediante iconos ou tradución simultánea dalgunhas 
palabras ao galego. 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS

b, f B4.1. Estratexias de produción: -  - Seleccionar o tipo de texto que se vai producir:  - 
- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. - Compensar as 
carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do alumnado  - Seleccionar e 
empregar o léxico adecuado ao tema . 

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: - 
Uso dos signos de puntuación máis básicos. - Iniciación ao proceso de asociación 
global de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos escritos que 
representan expresións orais coñecidas.

Realización de actividades: de asociación de palabras e imaxes.

Realización de frases seguindo un modelo. Utilizando signos de puntuación 
básicos: o punto e aparte. 

Elaboración de glosarios .

 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

BLOQUE 5. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA E 
CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL

b, f B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - Interese e curiosidade por 
aprender unha lingua estranxeira - Interese polo traballo individual

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a cores, 
números, materiais e espazos escolares, formas xeométricas moi básicas, membros
da familia mais próxima, xoguetes, partes do corpo, animais de compañía, estado de
ánimo, tempo atmosférico, días da semana , accións e medios de transporte.

Traballos intrapersoais  de realización de copias de palabras, frases, 
realización de debuxos e colocación de pegatinas, actividades de relacionar
palabra e imaxes, actividades recortables e  traballo no ordenador.
 
Produción de léxico de alta frecuencia : cores, números, materiais e 
espazos escolares, formas xeométricas moi básicas , membros da familia 
mais próxima, xoguetes, partes do corpo, animais de compañía, estado de 
ánimo, tempo atmosférico, días da semana ,accións e medios de transporte.
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

A información ás familias farase a través de varios canles:
- ABALAR
- Aula Virtual do centro
- Correos electrónicos personais de cada familia
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ÁREA CA EA C. CLAVE MÍNIMO EXIXIBLE
CIENCIAS DA 
NATUREZA

B1.1.  Iniciarse  na  actividade  científica  a  través  de  proxectos:  buscar,
seleccionar  información  de  forma  guiada  e  comunicar  os  resultados  en
diferentes soportes. 

CNB1.1.1.  Manifesta  certa  autonomía  na  observación  e  na
planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de
decisións 

CAA
CMCCT
CSIEE 

Éautónomo na observación e planificación de tarefas.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B1.2.  Traballar  de  forma  cooperativa,  respectando  os  compañeiros/as,  o
material e as normas de convivencia.

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual
e en equipo e respecta  os compañeiros/as,  o material  e as
normas de convivencia. 

CAA 
CMCCT
CSC
CSIEE 

Respecta aos compañeiros, o material e as noramas 
de voncivencia.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e
compárao 

CMCCT
CCL
CSC 

Recoñece as partes do corpo humano.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións
vitais. 

CMCCT Recoñoce a a respiración e a nutrición como 
imprescindibles para a vida.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

CNB2.1.3.  Verbaliza  e  comparte  emocións  e  sentimentos
propios e alleos. 

CMCCT
CSC
CCL 

Comparte emocións e sentimentos propios e alleos.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B2.2.  Relacionar  os  hábitos  de  alimentación,  hixiene,  exercicio  físico  e
descanso coa saúde e coa enfermidade. 

CNB2.2.2.  Relaciona  o  exercicio  físico,  o  descanso  e  a
adecuada alimentación coa propia saúde. 

CMCCT CSC Relaciona a vida saudable cuns hábitos de 
alimentación, hixiene, exercicio e descanso axeitado.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B2.2.  Relacionar  os  hábitos  de  alimentación,  hixiene,  exercicio  físico  e
descanso coa saúde e coa enfermidade. 

CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o
menú semanal de merendas na escola. 

CMCCT  CSC Identifica os alimentos diarios necesarios.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais e
plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno. 

CNB3.1.1.  Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes
observando o seu contorno. 

CMCCT
CCL 

Explica as diferencias entre os seres vivos e inertes.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais e
plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno. 

CNB3.1.2.  Identifica  e  describe  animais  e  plantas  do  seu
contorno, empregando diferentes soportes. 

CMCT
CCL 

Identifica e describe animais e plantas do seu 
contorno.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B3.2. Observar e rexistrar, de maneira elemental e en equipo, algún ser vivo
no  seu  medio  natural  ou  na  aula  e  comunicar  de  xeito  oral  e  escrito  os
resultados, empregando diferentes soportes. 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir
da  observación,  seres  vivos  do  seu  contorno  adoptando
hábitos de respecto. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

A partir da observación do se contorno, nomea e 
clasifica seres vivos.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais para
a vida, e tomar conciencia da necesidade do seu uso responsable. 

CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. CMCT
CSC
CSIEE 

Reduce, reutiliza e recicla residuos.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B5.1.  Observar,  manexar  e  clasificar  obxectos  e  aparellos  simples
domésticos  e  escolares  identificando  a  súa  utilidade,  as  partes  que  os
compoñen e a enerxía que empregan. 

CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas do seu contorno e
valora a importancia de cada profesión, a responsabilidade e a
contribución social, evitando estereotipos sexistas. 

CMCCT
CSC 

Coñece evalora os oficios evitando estereotipos 
sexistas.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

CNB5.2.1.  Identifica  e  describe  as  partes  dun  ordenador
durante o seu uso. 

CMCCT
CD
CCL 

Identifica as partes dun ordenador.

CIENCIAS DA 
NATUREZA

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

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

CMCCT
CD 

Emprega o ordenador de xeito guiado.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B1.1.Realizar  traballos  de investigación que partan  do establecemento  de
conxecturas, da observación, experimentación e da toma de conciencia dos
sentimentos  e  sensacións  como  medios  básicos  para  obter  información,
seleccionala, organizala, extraer conclusións e comunicalas sen esquecer a
introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando o esforzo realizado. 

CSB1.1.2.Manifesta  autonomía  na  planificación  e  execución
de  accións  e  tarefas  coidando  a  súa  presentación,  ten
iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

CSIEE
CAA
CSC 

Planifica de maneira autónoma as súas tarefas cotiás
con éxito.

CIENCIAS 
SOCIAIS

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

CSB1.2.1.Participa  en  actividades  individuais  e  de  grupo
adoitando  un  comportamento  responsable,  construtivo  e
solidario, valorando o esforzo e o coidado do material. 

CSC
CAA 

Participa en actividades individuais e de grupo.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área CCL
CMCCT
CSC 

Elabora mapas mentais sinxelos

CIENCIAS 
SOCIAIS

B2.2.  Observar  e  localizar  nun  mapa  os  lugares  nos  que  hai  auga
distinguindo entre zonas de auga doce e salgada 

CSB2.2.1. Identifica os lugares onde hai auga na contorna e
localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce e
salgada no territorio 

CMCCT
CD
CAA 

Identifica os lugares onde hai auga doce e salgada no
territorio

CIENCIAS 
SOCIAIS

B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en
grupo as consecuencias que a intervención humana provoca na conservación

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana
mais próxima. 

CMCCT Identifica elementos da paixase natural e urbana da 
súa localidade.
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da paisaxe natural e definindo algunhas medidas para a conservación desta. 

CIENCIAS 
SOCIAIS

B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en
grupo as consecuencias que a intervención humana provoca na conservación
da paisaxe natural e definindo algunhas medidas para a conservación desta. 

CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións positivas para a
protección do medio natural. 

CMCCT
CSC 

Coñece, respecta e protexe o medio natural da súa 
contorna.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B2.6.Identificar  os  elementos  básicos  que  conforman  a  paisaxe  local  e
coñecer algunha características máis significativa destes. 

CSB2.6.1.Cita algúns dos elementos básicos que conforman a
paisaxe  local  e  coñece  as  características  máis  significativa
destes. 

CMCCT Cita algún dos elementos basicos que conforma a 
pasisaxe local.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B2.8.Empregar correctamente as nocións topolóxicas básicas de posición e
proximidade para orientarse na contorna máis próxima.

CSB2.8.1.Elabora un esbozo do plano do barrio no que este
situada  a  escola  e  deseñar  posibles  itinerarios  de  acceso
desde a súa casa. 

CMCCT
CAA
CSIEE 

Elabora un plano do barrio onde está a súa escola.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima e as súas formas
de goberno e diferenciar entre unha localidade e un municipio. 

CSB3.1.1.Describe  a  organización  social  da  contorna  mais
próxima e as súas formas de goberno e diferencia entre que é
unha localidade e un municipio. 

CSC
CCL 

Descrive a organización social e as formas de 
goberno da contorna e diferencia localidade e 
municipio

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.2.Identificar  as  funcións  e  servizos  dos  seus  diversos  organismos:
bombeiros e bombeiras, policía... 

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que desempeñan algún
dos servizos do Concello 

CSC
CCL 

Explica funcións de realizan algúns servizos do 
concello

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.3.Recoñecer  a  importancia  que  o  exercicio  activo  da  cidadanía  polas
persoas que o habitan ten para unha convivencia pacifica. 

CSB3.3.1.  Describe  algunhas  accións  da  cidadanía  que
contribúen ao desenvolvemento dunha convivencia pacifica 

CSC
CCL 

Describe accioóns de vcidadáns que conlevan a unha
convivencia pacífica.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.4.  Manifestar  satisfacción  pola  pertenza  a  un  grupo  e  respectar  as
características  das  persoas  coas  que  convivimos  e  que  pertencen  a
diferentes grupos sociais. 

CSB3.4.1.Amosa unha actitude de aceptación e respecto ante
as diferenzas individuais nos grupos aos que pertence e cos
que convive, nos xogos e nas tarefas escolares. 

CSC Aceptación e respecto ante as diferenzas individuais 
nos grupos aos que pertence e cos que convive, nos 
xogos e nas terfas escolares

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.5.Recoñecer  algunha  das  manifestacións  culturais  e  obras  mais
representativas da comarca e da comunidade, valorar a súa diversidade e
contribuír á súa conservación. 

CSB3.5.1.Explica  oralmente  algunhas  festas,  costumes,
folclore,..propias  da  escola,  da  cidade,  da  comunidade  así
como algunha obra que sexa moi representativa na contorna
próxima. 

CSC
CCL
CCEC 

Cita algunhas festas de outono, inverno, primavera e 
verán

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.6.Analizar,  de  maneira  sinxela,  os  cambios  que  as  comunicacións
provocaron nas actividades persoais e sociais 

CSB3.6.1.Cita  algúns  cambios  que  provocaron,  nas
actividades  persoais  e  sociais,  a  evolución  dos  medios  de
comunicación. 

CSC
CCL 

Describe os cambios que provocaron nas actividdes 
persoais e sociais, a evoluciòn dos medios de 
comicación.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.7.Identificar  as  profesións  que  non  lle  son  tan  familiares,  coñecer  un
pouco sobre elas e clasificalas segundo o servizo que prestan á comunidade
e se se realizan en fábricas ou ao aire. 

CSB3.7.1.Describe  as  funcións  das  profesións  que  lle  son
máis novas, responsabilidades, ferramentas que empregan e o
servizo que lle prestan á poboación. 

CSC
CCL 

Fodea as ferramentas que se empregan en cada 
profesión

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.7.Identificar  as  profesións  que  non  lle  son  tan  familiares,  coñecer  un
pouco sobre elas e clasificalas segundo o servizo que prestan á comunidade
e se se realizan en fábricas ou ao aire. 

CSB3.7.2.Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas
fábricas e traballos que prestan servizos 

CSC
CAA 

Diferencia traballos na natureza, traballos nas 
fábricas e traballos que prestan servizos.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.8.Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria
como peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de transporte. 

CSB3.8.1.Explica  as  normas  básicas  viarias  que  ten  como
viaxeiro  ou  viaxeira  e  como peón  ou  peoa  nos  medios  de
transporte. 

CSC
CCL
CAA 

Risca cun X as normas básicas viarias.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B3.8.Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria
como peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de transporte. 

CSB3.8.2.Recoñece a  importancia  do coidado e limpeza da
vía pública e dos seus elementos. 

CSC Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía 
pública e dos seus elementos

CIENCIAS 
SOCIAIS

B4.1.Comprender e distinguir  os conceptos temporais: pasado, presente e
futuro. 

CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e
futuro nas conversas da vida cotiá. 

CCL
CMCCT 

Ordea cronolóxicamente o seu horario semanal.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B4.2.Coñecer os instrumentos básicos para a medida do tempo, iniciarse no
seu uso e manexo. 

CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de medida do tempo e se
inicia no seu manexo. 

CMCCT
CAA 

Construe un reloxo
Pon a hora que corresponde debaixo do debuxo

CIENCIAS 
SOCIAIS

B4.3.  Recoñecer,  comprender  e  ordenar  cronoloxicamente  os  cambios
producidos polo paso do tempo na evolución do obxectos, persoas, feitos ou
acontecementos sobre os que se investigou. 

CSB4.3.2.Describe algún acontecemento vivido na familia, na
escola,  na  súa  contorna  ou  outros  feitos  próximos
expresándoos con criterios temporais. 

CCL
CSC
CMCCT 

Describe o dia de Reis.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B1.1Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, 
obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto natural.

EMB1.1.2.  Representa  graficamente ou corporalmente estas
calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte,
piano, agudo e grave.
EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.

CCEC

ccec

Recoñece e representa as calidades do son

Discriminaos sons do seu contorno máis próximo con 
exactitude.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B1.3. Ciñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría. EMB1.3.2.Coñeceas figuras de compositor/ora,director/ora de
orquestra, instrumentista e público.

CS
CCED
CAA

Recoñece a figur a do/da director/ora de orquestra, 
instrumentalista e público.

EA- B1.5Identificar e expresr a través de diferentes linguaxes algúns dos EMB1.5.1 Coñece, identifica e representa elementos básicos CCEC Iidentifica as diferentes dinámicas nunha obra musical

5 de 25



ÁREA CA EA C. CLAVE MÍNIMO EXIXIBLE
EDUCACIÓN 
MUSICAL

elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade ou carácter). da  linguaxe  musical:  pulsación,  longo,  curto,  rápido,  lento,
forte,  piano,  son,  silencio,  agudo,  grave,  branca,  negra  e
parella de corcheas.
EMB1.5.2 Utiliza notación non convencional  para repesentar
elementos do son 

CAA

CCEC

(rápido/lento) 
Asocia as representacións gráficas convencionais da 
branca, da negra e do silencio de negra, co son que 
producen.
Usa correctamente distintas grafías para representar 
a música.

EA-
EDUCACIÓN
MUSICAL

B2.1.Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e 
doutros obxectos, manipulando distintos materiais.

EMB2.1.1 Repite esquemas rítmicos escoitados. CMCCT
CCEC

Re`rpdice adeciada,emte esqiemas rítmicos con 
percusión corporal e con instrumentos de percusión.

EA-
EDUCACIÓN
MUSICAL

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno 
repertorio de cancións sinxelas.

EMB2.3.1  Interpreta  un  pequeno  repertorio  de  cancións
sinxelas

EM2.3.4  Le  e  interpreta  con  ritmo  ladaíñas  e  cancións  ao
unísono.

CCEC
CSC

CCEC
CAA
CMCCT

Interpreta o repertorio de cancións aprendidas 
durante o curso.

Interpreta con ritmo as cancións aprendidas.

EA-
EDUCACIÓN
MUSICAL

B2.4 Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz,
o corpo, os instrumentos e patróns de movemento.

EMB2.4.2 Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas
rítmicas básicas.

EMB2.4.1. Le e crea pequenos esquemas rítmicos-melódicos
con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave de
sol

CCEC
CMCCT

CCEC
CAA
CMCCT

Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas, de maneira , axeitada, con 
percusión corporal.
Crea, escribe e interpreta, con grafías convencionais, 
pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e 
silencio de negra.

EA-
EDUCACIÓN
MUSICAL

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 
expresivas do corpo.

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estimulos sonoros.

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos
desprazamentos coa música.

CCEC

CCEC

Responde co seu corpo a estímulos sonoros.

Coordina extremidades superiores e inferiores nos 
desprazamentos coa  música.

EA -  
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B1.3. Identificar as formas basicas e diferentes tonalidades e texturas EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes 
tonalidades. 

CCL CCEC Utilizar diferentes tonalidades, formas e texturas nos 
seus proxectos 

EA -  
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B1.3. Identificar as formas basicas e diferentes tonalidades e texturas EPB1.3.2. Manexa en producions propias as posibilidades que
adoptan as diferentes formas, cores e texturas. 

CCEC Utilizar diferentes tonalidades, formas e texturas nos 
seus proxectos 

EA -  
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno 
artificial. 

EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de representacion do 
espazo. 

CCL CCEC Reconecer a representacion dos diferentes espazos 

EA -  
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno 
artificial. 

EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo CCEC Reconecer a representacion dos diferentes espazos 

EA-
(EDUCACIÓN
PLÁSTICA)

B1.5. Manexar as actividades plasticas utilizando coa correspondente 
destreza diferentes ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar con pincel, 
pegamentos etc.). 

EPB1.5.1. Practica con precision o recorte, o pegado, o 
pintado etc. 

CCEC CAA Utilizar distintas ferramentas axeitadas nas 
actividades plasticas 

EA-
(EDUCACIÓN
PLÁSTICA)

B2.1. Representar de forma persoal ideas, accions e situacions valendose 
dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.1.1. Manexa en producions propias as posibilidades que
adoptan as cores. 

CCEC CAA Manexa e mestura cores nas suas actividades 
plasticas 

EA-
(EDUCACIÓN
PLÁSTICA)

B2.1. Representar de forma persoal ideas, accions e situacions valendose 
dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de cores primarias. CCEC CAA Manexa e mestura cores nas suas actividades 
plasticas 

EA-
(EDUCACIÓN
PLÁSTICA)

B2.1. Representar de forma persoal ideas, accions e situacions valendose 
dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.1.3. Clasifica e ordena as cores primarias ( maxenta, 
cian e amarelo ) e secundarias ( verde, violeta e vermello) no 
circulo cromatico, e utilizaas con sentido nas suas obras. 

CCEC CAA Reconece cores primarios e secundarias e cores frias
e calidas 

EA-
(EDUCACIÓN
PLÁSTICA)

B2.1. Representar de forma persoal ideas, accions e situacions valendose 
dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.1.4. Conece a simboloxia das cores frias e calidas, e 
aplica estes conecementos para transmitir diferentes 

CCEC CAA Reconece cores primarios e secundarias e cores frias
e calidas 
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sensacions nas composicions plasticas que realiza. 

EA
(EDUCACIÓN
PLÁSTICA)

B2.4. Utilizar nas suas representacions distintos tipos de linas (curva, 
quebrada, recta etc.) e formas xeometricas. 

EP2.4.1. Utiliza linas e formas xeometricas nos debuxos. CCEC CAA Utilizar as linas e formas xeometricas empregando as 
ferramentas axeitadas 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.4. Utilizar nas suas representacions distintos tipos de linas (curva, 
quebrada, recta etc.) e formas xeometricas. 

EP2.4.2. Emprega ferramentas basicas do debuxo (regra ) 
para realizar diferentes formas xeometricas. 

CCEC CAA Utilizar as linas e formas xeometricas empregando as 
ferramentas axeitadas 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.4. Utilizar nas suas representacions distintos tipos de linas (curva, 
quebrada, recta etc.) e formas xeometricas. 

EP2.4.3. Manexa a cuadricula para respectar as proporcions 
das formas. 

CCEC CAA Utilizar as linas e formas xeometricas empregando as 
ferramentas axeitadas 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.5. Reconecer as partes principais da figura humana. EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais 
partes. 

CCEC 
CMCCT 

Debuxar a figura humana e as diferentes partes 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.6. Reconecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos materiais e
soportes audiovisuais. 

EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha 
presentacion audiovisual. 

CCEC Elaborar imaxes a partires dos medios audiovisucais 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.6. Reconecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos materiais e
soportes audiovisuais. 

EP2.6.2. Desena sinxelas creacions plasticas despois de 
recoller informacion por medios audiovisuais. 

CCEC CD Elaborar imaxes a partires dos medios audiovisucais 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os utensilios e 
os espazos. 

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas 
preestablecidas. 

CSC Coidar material e respetar normas 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.8. Elaborar os traballos individualmente (e en grupo). EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual (e colabora no
grupo para a consecucion dun fin colectivo). 

CSC Amosar interese polo traballo persoal( e colaborar co 
grupo )

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, de
diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados)  e  a  súa  intención  comunicativa  (informativos,  literarios  e
prescritivos). 

LCB1.5.1.  Comprende,  de forma global,  a información xeral
dun texto  oral  sinxelo  de uso habitual,  do ámbito  escolar  e
social. 

CCL
CAA 

Comprende diferentes tipos de textos traballados na 
aula

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, de
diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados)  e  a  súa  intención  comunicativa  (informativos,  literarios  e
prescritivos). 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais
sinxelos atendendo á forma da mensaxe  e  a  súa intención
comunicativa: cartas, anuncios, regulamentos, folletos…. 

CCL
CAA 

Diferencia tipoloxías textuais diversas

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, de
diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados)  e  a  súa  intención  comunicativa  (informativos,  literarios  e
prescritivos). 

LCB1.5.3.Responde preguntas correspondentes á compresión
literal.

CCL
CCL
CD
CAA

Identidica a idea principal dun texto

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, de
diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados)  e  a  súa  intención  comunicativa  (informativos,  literarios  e
prescritivos). 

LCB1.5.4. Recoñece de forma global o contido principal dunha
entrevista, noticia ou debate infantil procedente dos medios de
comunicación. 

CD
CAA 

Identifica a idea principal dun texto procedente dun 
medio de comunicación

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B1.7. Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses LCB1.7.1.  Reproduce  de  memoria  textos  literarios  ou  non
literarios,  sinxelos  e  breves,  axeitados  aos  seus  gustos  e
intereses. 

CCL
CAA 
CCEC 

Memoriza distintos tipos de textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís. LCB1.8.1.  Adecúa  a  entoación,  o  volume  e  o  xesto  á
representación dramática. 

CCL
CAA
CSIEE 

Le e expresa diferentes tipos de textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B1.9. Producir textos orais breves, imitando modelos a atendendo á forma e
a intención comunicativa. 

LCB1.9.1.  Elabora  comprensiblemente textos  orais  sinxelos,
do  ámbito  escolar  e  social,  de  diferente  tipoloxía:  noticias,
avisos, contos, poemas, anécdotas…. 

CCL
CAA
CSIEE 

Elabora diferentes tipos de textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B1.10.  Usar  unha  linguaxe  non  discriminatoria  e  respectuosa  coas
diferenzas. 

LCB1.10.1  Usa  unha  linguaxe  non  discriminatoria  e
respectuosa coas diferenzas. 

CCL
CSC 

Utiliza unha linguaxe correcta e respetuosa

LINGUA 
CASTELÁ E 

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. LCB1.11.1  Emprega  de  xeito  efectivo  a  linguaxe  oral  para
comunicarse:  escoita  e  pregunta  para  asegurar  a

CCL
CAA

Manten unha actitude atenta ante as actividades
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LITERATURA comprensión. CSC

CSIEE 
LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.1.  Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter
infantil. 

LCB2.1.1.  Le  en  voz  alta,  con  pronunciación  e  entoación
axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados á
súa idade 

CCL Le diferentes tipos de texto en voz alta

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.1.  Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter
infantil. 

LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa
experiencia infantil. 

CCL Le diferentes tipos de texto en silencio

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a
lectura como medio para ampliar o vocabulario. 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. CCL
CAA 

Identifica a idea principal dun texto

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a
lectura como medio para ampliar o vocabulario. 

LCB2.2.2.  Distingue,  de  forma  xeral,  entre  as  diversas
tipoloxías  textuais  en  textos  do  ámbito  escolar  e  social,
atendendo  á  forma  da  mensaxe  (descritivos,  narrativos,
dialogados)  e  a  súa  intención  comunicativa  (informativos,
literarios e prescritivos). 

CCL
CAA 

Distingue diferentes tipos de texto atendendo a forma 
da mensaxe

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.3.  Utilizar  de  xeito  guiado  estratexias  elementais  para  a  comprensión
lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.1.  Activa,  de  forma  guiada,  coñecementos  previos
para comprender un texto. 

CCL
CAA 

Emprega coñecementos previos para a comprensión 
dun texto

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.3.  Utilizar  de  xeito  guiado  estratexias  elementais  para  a  comprensión
lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir
do título e das ilustracións redundantes 

CCL
CAA 

Expresa a idea fundamental de textos 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.3.  Utilizar  de  xeito  guiado  estratexias  elementais  para  a  comprensión
lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3.  Relaciona  a  información  contida  nas  ilustracións
coa información que aparece no texto. 

 CCL
CAA 

Asocia imaxe con texto

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a
lectura voluntaria. 

CCL Participa activamente nos momentos de lectura

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. LCB2.4.2.  Explica,  de  xeito  sinxelo,  as  súas  preferencias
lectoras. 

CCL Manifesta as súas preferencias lectoras

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.5. Usa, de xeito guiado, a biblioteca para localizar libros axeitados aos
seus intereses 

LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes
fontes bibliográficas e textos en soporte informático para obter
información sobre libros do seu interese. 

 CCL
CD
CAA 

Usa a biblioteca axeitadamente

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia. LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. CCL
CSC 

Respeta o material da biblioteca

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.7. Identifica, con axuda, a estrutura básica de diferentes textos lidos. LCB2.7.1.  Diferenza,  con  axuda,  entre  información  e
publicidade 

CCL
CAA
CSC 

Identifica os direrentes tipos de textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.7. Identifica, con axuda, a estrutura básica de diferentes textos lidos. LCB2.8.1.  Formula  hipóteses,  de  xeito  guiado,  sobre  a
finalidade  de  diferentes  textos  moi  sinxelos a  partir  da súa
tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos moi
redundantes, axeitados á súa idade. 

CCL
CAA
CSC 

Extrae a idea prinipal de diferentes tipos de texto.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e Comunicación
para a procura da información. 

LCB2.8.1.  Utiliza,  de  xeito  guiado,  as  Tecnoloxías  da
Información e Comunicación para buscar información 

CCL
CD
CAA 

Emprega tecnoloxias de informaciòn para buscar 
información

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.1. Producir  textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións comunicativas(informativos,
literarios e prescritivos, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a
presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos
sinxelos  propios  da  vida  cotiá,  do  ámbito  escolar  e  social,
atendendo  á  forma  da  mensaxe  e  a  súa  intención
comunicativa)e  respectando  as  normas  gramaticais  e
ortográficas  básicas:  cartas,  folletos  informativos,  noticias,
instrucións, receitas, textos literarios… 

CCL
CD
CAA 

Escribe textos empregando diferentes soportes

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.1. Producir  textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións comunicativas(informativos,
literarios e prescritivos, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a

LCB3.1.2.  Presenta  os seus  traballos  con  caligrafía  clara  e
limpeza, evitando riscos etc. 

CCL
CAA 

Presenta traballos limpos e ordenados
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presentación. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita
dos seus compañeiros.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a
produción escrita dos seus compañeiros. 

CCL
CSC 

Respeta e valora as aportacións dos compañeiros

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.3.  Aplicar,  de xeito  guiado, todas as fases do proceso de escritura na
produción de textos escritos de distinta índole: planificación, textualización,
revisión e reescritura. 

LCB3.3.1.  Utiliza  borradores  que  amosan  a  xeración  e
selección  de  ideas  e  a  revisión  ortográfica  na  escritura  de
textos  sinxelos propios do  ámbito  da vida persoal,  social  e
escolar. 

 CCL
 CAA
CSIEE 

Emprega borradores na escritura de textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.4.  Elaborar,  de  xeito  guiado,  proxectos  individuais  ou  colectivos sobre
diferentes temas da área. 

LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre
experiencias  realizadas:  plantar  fabas,  cría  de  vermes  de
seda…. 

 CCL
CAA 

Elabora gráficas

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.4.  Elaborar,  de  xeito  guiado,  proxectos  individuais  ou  colectivos sobre
diferentes temas da área. 

LCB3.4.2.  Elabora  e  presenta,  de  forma  guiada,  textos
sinxelos,  que ilustra  con imaxes  de carácter  redundante co
contido. 

 CCL
 CD
CAA 

Elabora e presenta textos sinxelos con imaxes

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación de xeito guiado
para presentar as súas produción. 

LCB3.5.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e
Comunicación para escribir e presentar textos moi sinxelos. 

 CCL
 CD
CAA 

Emprega as tecnoloxias para producción de textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.1.  Aplicar  os  coñecementos  gramaticais  básicos  sobre  a  estrutura  da
lingua,  (categorías  gramaticais),  para  favorecer  unha  comunicación  máis
eficaz. 

LCB4.1.1.  Utiliza  de  xeito  guiado  categorías  gramaticais
básicas: o nome, artigo, adxectivo, verbo 

CCL Aplica os coñecementos gramáticos básicos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.1.  Aplicar  os  coñecementos  gramaticais  básicos  sobre  a  estrutura  da
lingua,  (categorías  gramaticais),  para  favorecer  unha  comunicación  máis
eficaz. 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente,
pasado e futuro ao producir textos orais e escritos. 

CCL Emprega correctamente o tempo verbal

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso
da lingua. 

LCB4.2.1.  Utiliza  sinónimos  e  antónimos,  polisémicas  na
expresión oral e escrita. 

CCL Emprega sinónimos e antónimos, e polisémicas

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso
da lingua. 

LCB4.2.2.  Forma  palabras  compostas  a  partir  de  palabras
simples. 

CCL Identifica palabras compostas

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.3.  Aplicar  os  coñecementos  básicos sobre as regras ortográficas para
favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.3.1.  Utiliza  os  signos  de  puntuación  e  as  normas
ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de textos
sinxelos. 

CCL Aplica as normas de ortografía

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a
través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1.  Aplica  as  normas  de  concordancia  de  xénero  e
número na expresión oral e escrita. 

CCL Identifica xénero e número

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a
través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións
escritas. 

CCL Emprega signos de puntuación axeitada

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a
través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas
propias 

CCL Elabora un texto con corrección

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información. LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura
infantil: contos, cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas 

 CCL
CCEC 

Emite unha opinion personal sobre distintos textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B5.2.  Iniciar  a  lectura  e  expresiva de  textos  literarios  narrativos,  líricos e
dramáticos na práctica escolar 

LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos
de  tradición  oral,  literatura  infantil,  adaptacións  de  obras
clásicas e literatura actual. 

 CCL
 CAA

Le diferentes tipos de textos narrativos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B5.2.  Iniciar  a  lectura  e  expresiva de  textos  literarios  narrativos,  líricos e
dramáticos na práctica escolar 

LCB5.2.2.  Interpreta, intuitivamente e con axuda,  a linguaxe
figurada en textos literarios (personificacións 

 CCL
 CAA

Le expresivamente diferentes tipos textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B5.3.  Valorar  os  recursos  literarios  da  tradición  oral:  poemas,  cancións,
contos, refráns, adiviñas. 

LCB5.3.1.  Valora  os  recursos  literarios  da  tradición  oral:
poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas. 

 CCL
CCEC 

Aprecia os textos de tradición oral

LINGUA 
CASTELÁ E 

B5.5.  Reproducir,  con  axuda,  a  partir  de  modelos dados,  textos  literarios
sinxelos: contos e poemas. 

LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos,
poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 

 CCL
 CAA

Elabora textos a partir de pautas dadas
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ÁREA CA EA C. CLAVE MÍNIMO EXIXIBLE
LITERATURA  CSIEE

CCEC 
LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B5.6.  Reproducir  textos  literarios  breves  e  moi  sinxelos adaptados  á  súa
idade. 

 LCB5.6.1.  Reproduce  textos  orais  moi  breves  e  sinxelos:
cancións e poemas. 

CCL Reproduce diferentes tipos de textos

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B5.7. Participar con interese en dramatizacións de sinxelos textos literarios
adaptados á idade. 

LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo
de textos literarios axeitados á súa idade. 

 CCL
 CAA
 CCEC
CSC 

Dramatiza textos literarios

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B5.8. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega,
como vehículo de comunicación e como recurso de lecer persoal. 

LCB5.8.1.  Valora  a  literatura  en  calquera  lingua,
especialmente  en  lingua  galega,  como  vehículo  de
comunicación e como recurso de lecer persoal. 

 CCL
 CSC
CCEC 

Valora a literatura das linguas que coñece

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e medio de
comunicación e de lecer. 

LGB2.6.1.  Amosa  interese  pola  lectura  como  fonte  de
aprendizaxe, medio de comunicación e de lecer. 

 CCL
 CAA
 CSC
CCEC 

Amosa interese pola lectura

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos
do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

LGB2.7.1.  Selecciona  textos  do  seu  interese  con  certa
autonomía, en función dos seus gustos e preferencias 

CCL Amosa autonomía lectora en función das súas 
preferencias

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos
do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

LGB2.7.2. Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias
lectoras. 

 CCL
 CSC
 CAA
CSIEE 

Expresa opinións das lecturas feitas

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB3.1.1.  Produce  e  reescribe  textos  relativos  a  situacións
cotiás infantís como invitacións,felicitacións, notas ou avisos,
utilizando as características habituais deses textos. 

 CCL
 CSIEE
CAA 

Produce algún texto sinxelo do seu interese

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB3.1.2.  Elabora o  texto,  con coherencia  xeral  e  de xeito
creativo. 

 CCL
 CSIEE
CAA 

Produce textos sinxelos

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB3.1.3.  Usa  nos  seus  escritos  o  punto,  a  coma,  dous
puntos,  puntos  suspensivos,  signos  de  exclamación  e
interrogación. 

CCL Produce textos sinxelos utilizando o punto e a comoa

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con
especial atención ao uso das maiúsculas. 

 CCL
 CSC
CCEC 

Produce textos sinxelos utilizando maiúsculas

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB3.1.5.  Compón,  seguindo  modelos,  textos  relacionados
coa escola (listaxes, descricións e explicacións elementais) ou
cos medios de comunicación social (novas sinxelas, titulares,
pés de foto) sobre acontecementos próximo á súa experiencia.

 CCL
 CAA
CSIEE 

Produce textos sinxelos relacionados coa escola

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.2. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. LGB3.2.1.  Elabora textos sinxelos que combinan a  linguaxe
verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

 CCL
 CSC
 CCEC
 CAA
CSIEE 

Combina a linguaxe verbal e non verbal en textos moi
sinxelos.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.4.  Utilizar  recursos  gráficos,  como  a  ilustración,  que  faciliten  a
comprensión dos textos. 

LGB3.4.1.  Ilustra  creativamente  os  seus  textos  con  imaxes
redundantes co seu contido. 

 CCL
 CD
CAA 

Utiliza debuxos para facilitar a comprensión dos 
textos

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera soporte e
valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de
presentación  establecidas:  disposición  no  papel,  limpeza  e
calidade caligráfica. 

 CCL
 CD
CAA 

Interésase por presentar os textos limpos ordeados e 
ben escritos

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera soporte e
valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.

LGB3.5.2.  Valora  a  lingua  escrita  como  medio  de
comunicación e de expresión creativa. 

 CCL
CSC 

Valora a lingua escrita como medio de comunicación

LINGUA 
GALEGA E 

B4.1.  Utilizar  terminoloxía  lingüística  e  gramatical  básica,  como  apoio  á
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento

LGB4.1.1.  Sinala  a  denominación  dos  textos  traballados  e
recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. 

 CCL
CAA 

Recoñece palabras, enunciados, palabrea e síblavas.
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LITERATURA no uso da lingua. 
LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra.  CCL
CAA 

Diferencia as sílabas das palabras 

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB4.1.3.  Identifica  nomes  comúns  e  propios  a  partir  de
palabras dadas, frases ou textos. 

 CCL
CAA 

Identifica nomes propios

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas.  CCL
CAA 

Sinala o xénero e o nĺúmero de palabras dadas

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis
sinxelas  e  aprecia  o  seu  valor  social  e  a  necesidade  de
cinguirse a elas. 

 CCL
 CSC
CCEC 

Coñece as normas ortográficas máis sinxelas

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía.  CCL
CAA 

Recoñece a relación entre son e grafía.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

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

LGB4.3.2.  Identifica  as  palabras  como  instrumento  para  a
segmentación da escritura. 
 

 CCL
CAA 

Relaciona son e grafía

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua
escrita. 

LGB4.4.1.  Recoñece,  de forma xeral,  as  diferenzas entre  a
lingua oral e a lingua escrita. 

 CCL
CCEC 

Recoñece diferencias xerais entre lingua oral e escrita

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos. LGB5.1.1.  Recrea  e  reescribe  diversos  textos  literarios
sinxelos:  contos,  poemas,  refráns,  adiviñas,  trabalinguas,
cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

 CCL
 CAA
CCEC 

Reescribe textos sinxelos

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos. LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

 CCL
CCEC 

Disfruta coa lectura

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B5.2.  Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís,  para
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados
aos  intereses  infantís,  para  chegar  progresivamente  á
autonomía lectora. 

 CCL CCEC
CD 

Le en silencio

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B5.2.  Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís,  para
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados
aos  intereses  infantís,  para  chegar  progresivamente  á
expresividade lectora. 

 CCL
CCEC
CD 

Le en voz alta

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B5.3.  Recrear  e  compoñer  poemas  sinxelos  e  relatos  breves  a  partir  de
modelos sinxelos dados. 

LGB5.3.1.  Recrea  e  compón  poemas  sinxelos  e  relatos
breves, a partir  de modelos sinxelos dados, para comunicar
sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de
ánimo ou lembranzas. 

 CCL CCEC
CSC 

Escribe relatos breves a partir de modelos

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B5.6.  Amosar  interese,  respecto  e  tolerancia  ante  as diferenzas  persoais,
sociais e culturais. 

LGB5.6.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e
formas  de  relación  social,  respectando  e  valorando  a
diversidade cultural 

 CCL
CCEC 

Ser respetuoso e tolerante coas persoas e as culturas

MATEMÁTICAS B1.1.  Resolver  problemas  sinxelos  relacionados  con  obxectos,  feitos  e
situacións da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a súa
resolución. 

MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver
un problema 

 CMCT
CCL 

Explicar oralmente o proceso seguido na resolución 
de problemas

MATEMÁTICAS B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo matemático
ben feito. 

MTB1.2.1.  Desenvolve  e  amosa  actitudes  axeitadas  para  o
traballo  limpo,  claro  e  ordenado  no  caderno  e  en  calquera
aspecto que se vaia traballar na área de Matemáticas. 

 CMCT
CAA 

Desenvolver actitudes, para a realización do traballo 
claro e ordenado en calquer soporte para traballar a 
área.

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

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999.  CMCT
CCL 

Ler, escribir e ordenar números ata 999

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

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

 CMCT
CAA 

Identificar en situacións reais, a posición das cifras.

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

MTB2.1.3.  Realiza  correctamente  series  tanto  ascendentes
como descendentes. 

 CMCT
CAA 

realizar series ascendentes e descendentes.

MATEMÁTICAS B2.2.  Interpretar  diferentes  tipos  de  números  segundo  o  seu  valor,  en
situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. CMCT Utilizar os números ordinais.
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MATEMÁTICAS B2.2.  Interpretar  diferentes  tipos  de  números  segundo  o  seu  valor,  en

situacións da vida cotiá. 
MTB2.2.2.  Interpreta  en  textos  numéricos  e  da  vida  cotiá
números naturais ata o 999. 

 CMCT
 CAA
CCL 

Interpretar o valor dos números ata 999

MATEMÁTICAS B2.2.  Interpretar  diferentes  tipos  de  números  segundo  o  seu  valor,  en
situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.3.  Descompón  e  compón  números  naturais,
interpretando  o  valor  de  posición  de  cada  unha  das  súas
cifras.

CMCT Interpretar o valor dos números ata 999

MATEMÁTICAS B2.2.  Interpretar  diferentes  tipos  de  números  segundo  o  seu  valor,  en
situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares CMCT Identifica os números. 

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

MTB2.3.1.  Realiza  cálculos  numéricos  coas  operacións  de
suma e resta na resolución de problemas contextualizados. 

 CMCT
CAA 

Realizar operacións numéricas de sumas e restas na 
resolución de problemas contextualizados.

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

MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental.  CMCT
CAA 

Resolve problemas que impliquen os contidos 
traballados

MATEMÁTICAS B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel,
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade
dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso
aplicado para a resolución de problemas. 

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

 CMCT
CAA 

Reflexionar sobre o procedemento na resolución de 
ploblemas

MATEMÁTICAS B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel,
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade
dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso
aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.4.2.  Reflexiona  sobre  o  procedemento  aplicado  á
resolución  de  problemas:  revisando  as  operacións
empregadas,  as  unidades  dos  resultados,  comprobando  e
interpretando as solucións no contexto. 

 CMCT
 CSIEE
CAA 

Reflexionar sobre o procedemento na resolución de 
ploblemas

MATEMÁTICAS B3.4. Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións,
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.4.1.  Le  a  hora  en  reloxos  analóxicos  e  dixitais.  (En
punto, medias e cuartos) 

CMCT Le a hora en reloxos, ( en punto, media, e cuartos)

MATEMÁTICAS B3.4. Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións,
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.4.2 Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando
as medidas temporais axeitadas e as súas relación. 

 CMCT
CAA 

Realizar porblemas sinxelos, utilizando as medidas 
temporais axeitadas.

MATEMÁTICAS B3.5. Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes
do sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas
e billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas
tanto  para  resolver  problemas  en  situación  reais  como
figuradas. 

 CMCT
 CAA
CSC 

Coñece o valor de moedas e billetes, tanto para 
situación reais como imaxinarias.

MATEMÁTICAS B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel,
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade
dos  coñecementos  matemáticos  axeitados  reflexionando  sobre  o  proceso
aplicado para a resolución de problemas. 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución
de  problemas  revisando  as  operacións  utilizadas  e  as
unidades dos resultados. 

 CMCT
 CAA
CSIEE 

Refelxiona sobre a resoluión de problemas, revisando
as operación utilizadas.

MATEMÁTICAS B4.1. Identificar e completar figuras simétricas. MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. CMCT Completa figuras, partindo dun eixe de simetría.
MATEMÁTICAS B4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados. MTB4.2.1.  Coñece  os  diferentes  tipos  de  polígonos  en

obxectos do entorno inmediato. 
 CMCT
CAA 

Coñece os diferentes tipos de polígonos.

MATEMÁTICAS B4.4. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas de
referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos.  CMCT
CAA 

Realiza esbozos de itenerarios.

MATEMÁTICAS B4.5.  Identificar,  resolver  problemas da vida cotiá  axeitados ao seu nivel,
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade
dos  coñecementos  matemáticos  axeitados  reflexionando  sobre  o  proceso
aplicado para a resolución de problemas 

MTB4.5.2.  Reflexiona  sobre  o  procedemento  aplicado  á
resolución  de  problemas:  revisando  as  operacións
empregadas,  as  unidades  dos  resultados,  comprobando  e
interpretando as solucións no contexto. 

 CMCT
 CAA
CSIEE 

Reflexiona sobre o procedemento utilizado na 
resolución de problemas e comprobando as solucións
no contexto.

MATEMÁTICAS B5.1.  Recoller e  rexistrar  unha información cuantificable,  utilizando algúns
recursos  de  representación  gráfica:  táboas  de  datos,  bloques  de  barras,
diagramas lineais, gráficos de pictogramas… comunicando a información. 

MTB5.1.1.Rexistra  e  interpreta  datos  en  representacións
gráficas. 

 CMCT
CAA 

Interpretar datos en representacións gráficas

MATEMÁTICAS B5.1.  Recoller e  rexistrar  unha información cuantificable,  utilizando algúns
recursos  de  representación  gráfica:  táboas  de  datos,  bloques  de  barras,
diagramas lineais, gráficos de pictogramas… comunicando a información. 

MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen
a lectura de gráficos. 

 CMCT
CAA 

Resolve problemas con gráficas.

MATEMÁTICAS B5.2.  Realizar estimacións en situacións de azar  utilizando o vocabulario:
seguro, posible e imposible. 

MTB5.2.1.  Diferenza  o  concepto  de suceso  seguro,  suceso
posible e suceso imposible. 

 CMCT
CAA 

Diferencia o concepto de seguro, posible e imposible

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás autopercepcións e
autodescrición de calidades. 

VSCB1.1.1.  Recoñece  e  describe  verbalmente  os  seus
estados de ánimo en composicións libres. 

§ CSC
CCL 

Describe estados de ánimo: alegría, tristeza, ira, asco

VALORES B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de forma VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e CSC Identifida sentimentos negativos
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SOCIAIS E 
CIVICOS

positiva emprega estratexias sinxelas para transformalos CSIEE 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de forma
positiva 

VSCB1.2.3.  Realiza  un  adecuado  recoñecemento  e
identificación das súas emocións 

 CCL
CSIEE 

Identifica emocións propias: alegría, tristeza, enfado, 
aseo.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de forma
positiva 

VSCB1.2.4.  Expresa,  respondendo  a  preguntas  de  persoas
adultas, os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez
que  respecta  os  dos  e  das  demais  nas  actividades
cooperativas. 

 CCL
CSC 

Describe sentimentos dos demais

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación extrínseca
e esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.1.  Asume  as  súas  responsabilidades  durante  a
colaboración. 

 CSC
CSIEE 

Colabora na realización das tarefas

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións, manexando as dificultades
para superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas 

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de
propostas de actuación. 

 CSC 
CSIEE 

Toma decisións para superar frustracións.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B1.5.  Desenvolver  a  autonomía  e  a  capacidade de  emprendemento para
conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

 VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de problemas
escolares. 

 CSIEE
 CSC 

Resolve autonomante conflictos escolares

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B1.5.  Desenvolver  a  autonomía  e  a  capacidade de  emprendemento para
conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de 
convivencia.

 CSC 
CCL

Identifica problemas de convivencia

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B2.1.  Expresar  opinións,  sentimentos  e  emocións,  empregando
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións.  CCL
 CSC
CSIEE 

Describe estados emocionais

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B2.2. Empregar a aserción. VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva.  CCL
CSC ,

Emprega linguaxe positiva

ALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B2.3.  Establecer  relacións  interpersoais  positivas  empregando  habilidades
sociais 

VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. CSC Relaciónase cos compañeiros evitando conflictos.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B2.4. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar.  CSC
CSIEE 

Identifica estados de ánimo

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B2.4. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. VSC2.4.2.  Identifica  necesidades  dos  compañeiros  e
compañeiras, resalta as súas calidades e emite cumprimentos.

 CSC
CSIEE 

Recoñece necesidades dos compañeiros

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade
educativa, empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir
dos valores universais. 

VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas da aula.  CCL
CSC 

Describe as normas da clase

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade
educativa, empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir
dos valores universais. 

VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos
para  valorar  se  determinadas  condutas  son  acordes  coas
normas de convivencia escolares. 

CCL Emite xuicios críticos na valoración de condutas

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática
transformando o conflito en oportunidade e usando a linguaxe positiva na
comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.3.  Identifica  as  emocións  e  os  sentimentos  das
partes en conflito. 

 CSC
CSIEE  

Participa, pacífica e democráticamente na resolución 
de conflitos

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática
transformando o conflito en oportunidade e usando a linguaxe positiva na
comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.4.  Explica  conflitos,  causas  e  as  súas  posibles
solucións, tendo en conta os sentimentos básicos das partes. 

 CSC
CCL 

Participa na resolución de conflctos

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.5. Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a necesidade de
preservar os dereitos á alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os nenos
e nenas do mundo. 

VSCB3.5.1.  Representa  plasticamente  a  necesidade  da
alimentación, a vivenda e o xogo para os nenos e as nenas. 

 CSC
CCAC 

Plasma as necesidades básicas das persoas con 
distintas técnicas plásticas.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.5. Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a necesidade de
preservar os dereitos á alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os nenos
e nenas do mundo. 

VSCB3.5.3.  Respecta  a  igualdade de dereitos  dos nenos e
das nenas no xogo e no emprego dos xoguetes. 

CSC Colabora  cos  demais  e  mantén  unha  actitude  de
respeto independentemente do seu sexo.

VALORES B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes  CSC Realiza  diferentes  tipos  de  actividades
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SOCIAIS E 
CIVICOS

e corresponsabilidade entre homes e mulleres situacións escolares. CCL independentemente do seu sexo.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos
e corresponsabilidade entre homes e mulleres 

VSCB3.6.2.  Realiza  diferentes  tipos  de  actividades
independentemente do seu sexo 

 CSC
CSIEE 

Realiza  diferentes  tipos  de  actividades
independentemente do seu sexo.

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.7.  Tomar  medidas  preventivas,  valorando  a  importancia  de  previr
accidentes domésticos. 

VSCB3.7.1.  Valora  a  importancia  do  coidado  do  corpo  e  a
saúde e de previr accidentes domésticos. 

CSIEE Valora as condutas que están dacordo coas normas e
seguridade de diferentes situacións

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS

B3.7.  Tomar  medidas  preventivas,  valorando  a  importancia  de  previr
accidentes domésticos. 

VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas condutas
de risco sobre a saúde e a calidade de vida. 

 CCL
CSIEE 

Recoñece as repercusións de determidadas condutas
de risco, e propón   alternativas

RELIXIÓN 
CATÓLICA

 B1.1  Identificar na propia vida o desexo de ser feliz.  

RELIXIÓN 
CATÓLICA

 B2.1.  Identificar a acción de Deus na historia en relatos bíblicos. B2.1.1.  Coñece, relatos bíblicos da acción de Deus na 
historia.

 

CCL,CAA, 
CSC

Identifica a Biblia como o libro máis importante para 
os cristián.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

B4. 1.  Recoñecer o Bautismo como medio para formar parte da Igrexa.  B4.1.1.  Coñece e explica coas súas palabras o sentido do 
Bautismo.

 B4.1.2.  Identifica os pais, padriños, presbíteros, bautizados 
como pobo xerado por Xesús

CCL,  CAA, 
CSC

Recoñecer o Bautismo como a incorporación a Igrexa

RELIXIÓN 
CATÓLICA

 B4.3.  Tomar conciencia de que o Pai xera a unidade da Igrexa.  B4.3.1.  Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos 
órganos do seu propio corpo.

 B4.3.2.  Sinala en diferentes expresións artísticas a 
representación de Deus como pai de todos.

CCL, CAA, 
CEC, CSC

NON

RELIXIÓN 
CATÓLICA

 B3.1.  Coñecer e valorar a resposta de María a Deus.  B3. 1.1.  Le e expresa, verbal ou graficamente, o relato da 
Anunciación.

CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC

Sabe e valora a Virxe María, Nai de Deus e Nai nosa.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da sua idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantis, adivinas moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por 
medios tecnicos que non distorsionen a percepcion da mensaxe, con apoio visual moi redundante que axude a comprension. 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B1.2. Comprender preguntas e informacions relativas a informacion persoal 
moi basica (nome, idade, gustos ...), sinxelas, asi como instrucions e 
peticions elementais relativas ao comportamento na aula. 

PLEB1.2.Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo 
sobre temas familiares acompanados de imaxes que os 
ilustran con claridade. 

CCL Entender preguntas basica e vocabulario sobre si 
mesmo 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B2.3. Producir patrons sonoros, acentuais, ritmicos e de entoacion basicos. . PLEB2.5. Amosa unha atitude positiva cara a aprendizaxe 
dunha lingua estranxeira 

CCL CSC Amosar boa atitude na aprendizaxe da L2 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

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

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

CCL Comprender palabras e frases sinxelas nun texto 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

1. B3.2. Utilizar as estratexias basicas de hipotese para a comprension do 
sentido xeral e a identificacion da informacion esencial do texto. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi 
elemental acompanada de apoio visual e identifica os e as 
personaxes principais. 

CCL Entender a idea principal dunha historia 

PRIMEIRA B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente 4. PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi elementais CCL CAA Ler en voz alta textos sinxelos traballados de forma 
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LINGUA 
ESTRANXEIR A 

traballados oralmente, amosando unha entoacion e pronuncia adecuadas. e previamente traballados de forma oral, con entoacion e 
pronuncia comprensibles e, se cumprise, rectificando 
espontaneamente 

oral 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de 
frases simples illadas, utilizando con razoable correccion as convencions 
ortograficas mais elementais e os principais signos de puntuacion, para falar 
de si mesmo/a, da sua contorna mais inmediata e de aspectos da sua vida 
cotia, en situacions familiares e predicibles 

5. PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa sua imaxe e a 
sua vida cotia. 

CCL Escribe palabras e pequenos textos sobre si mesmos 
e sobre a vida cotia traballadas de forma oral 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B4.2. Utilizar as estratexias basicas mais adecuadas para a producion de 
textos escritos moi sinxelos e elementais. 

PLEB4.2. Escribe pequenos dialogos ou narracions moi 
sinxelas e breves seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical mais sinxela. 

CCL 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B4.3. Aplicar patrons graficos e convencions ortograficas basicas para 
escribir con razoable correccion palabras e frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografia totalmente 
normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas 
con coherencia na sua secuencia e con lexico relacionado co 
tema da escritura. 

CCL 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a sua version 
definitiva, elaborando borradores nos que se observa a 
reparacion da ortografia e doutros aspectos relacionados coa 
secuencia adecuada das frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracions, se e o caso. 

CCL CAA 

PRIMEIRA B5.1. Identificar aspectos socioculturais basicos concretos e PLEB5.1. Identifica aspectos basicos da vida cotia CCL 

LINGUA 
ESTRANXEIR A 

significativos e aplicar os conecementos adquiridos sobre estes a unha 
comprension adecuada do texto. 

dos paises onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 
comidas, festas ...) e comparaos cos propios, amosando unha 
actitude de apertura cara ao diferente. 

CAA CSC 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 
individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

PLEB5.2. Reconece e aplica formulas basicas de relacion 
social. 

CCL CSC Reconecer e usar as formulas de relacion (saudo, 
despedida, cortesia,...) 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccions adecuadamente PLEB5.3. Reconece preguntas e respostas sinxelas sobre si 
mesmo/a e dos e das demais. 

CCL 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.4. Obter e dar informacion basica persoal, a sua contorna mais inmediata 
e na situacion de comunicacion propia da aula 

PLEB5.4. Diferenza saudos de despedidas e o uso de 
formulas de cortesia (Please, thank you, excuse me...). 

CCL CSC 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.5. Expresar nocions moi basicas e elementais relativas a tamano, 
cantidade, posesion, numero calidades fisicas, forma e cor. 

PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona palabras e frases 
simples moi proximos a sua idade con imaxes ilustrativas que 
clarifican o seu significado. 

CCL 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.6. Comprender e expresar a posesion. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saudos e despedidas e 
dirixese aos demais utilizando as formulas de cortesia 
basicas. 

CSC Adquirir rutinas 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica a posesion referida a si 
mesmo/a e a unha terceira persoa. 

CCL 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintacticas mais basicas e 
frecuentes para realizar as funcions comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle 
gusta. 

CCL Expresar gustos 
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PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.9. Reconecer estruturas sintacticas basicas e os seus significados 
asociados. 

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das 
oracions, manten a concordancia de numero e usa 
correctamente os nexos mais basicos. 

CCL CSC 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.10. Utilizar estruturas sintacticas basicas (p. e. enlazar palabras ou grupos
de palabras con conectores basicos como “e”, adecuandoas aos propositos 
comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples. CCL CSC 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR A 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracions e frases dentro un repertorio memorizado.

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüisticas basicas e moi 
sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas interaccions de
aula e expresar e preguntar 

CCL CCL Memorizar rutinas lingüisticas basicas 

ED. FÍSICA B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das 
demais.

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades
corporais entre os nenos e nenas da clase.

CSC, CAA

ED. FÍSICA B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados ás situacións motrices que se lle presentan.

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

CAA, CSC

ED. FÍSICA B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados ás situacións motrices que se lle presentan.

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

CSC, CAA 

ED. FÍSICA B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados ás situacións motrices que se lle presentan.

EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos 
sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas
motrices que se adapten ás características deses
estímulos.

CAA, CSC,
CSIEE

ED. FÍSICA B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais.

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

CSC, 
CCEC,
CAA

ED. FÍSICA B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes de espazo

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

CSC, 
CCEE,
CAA

ED. FÍSICA B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes de espazo.

EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal 
variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 
orientación espacial.

CSC, 
CCEE,
CAA

ED. FÍSICA B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes de espazo.

EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas 
intentando controlar a tensión, a relaxación e a 
respiración.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o
movemento, comunicando sensaciÃ³ns e emociÃ³ns.

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións,
mediante o corpo e o movemento con desinhibición e
espontaneidade.

CCEC, 
CSC,
CAA

ED. FÍSICA B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o
movemento, comunicando sensacións e emocións.

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura
rítmica sinxela.

CCEC, 
CSC,
CAA

ED. FÍSICA B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o
movemento, comunicando sensacións e emocións.

EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura galega e doutras culturas.

CCEC, 
CAA,
CSC, 
CSIEE

ED. FÍSICA B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar.

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

CSIEE, CAA

ED. FÍSICA B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar.

EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. CSC, CSIE,
CAA
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ED. FÍSICA B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a

alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar.
EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente de 
saúde da actividade física á súa rutina diaria.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B5.2. Recoñecer a importancia das medidas de seguridade na 
práctica da actividade física.

EFB5.2.1. Identifica os riscos individuais e colectivos 
daquelas actividades físicas que vai coñecendo e 
practicando.

CAA, CSC

ED. FÍSICA B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando
as regras en situación de cooperación e de oposición.

EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos 
xogos.

CSC, 
CSIEE,
CAA

ED. FÍSICA B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando
as regras en situación de cooperación e de oposición.

EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de
cooperación e oposición.

CAA, 
CSIEE,
CSC

ED. FÍSICA B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia.

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. CCEE, 
CAA,
CSC

ED. FÍSICA B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia.

EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. CCEC, 
CAA,
CSC

ED. FÍSICA B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia.

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

CCEC, 
CSC,
CAA

ED. FÍSICA B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos 
xogos e actividades ao aire libre.

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. CSC, CAA

ED. FÍSICA B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos 
xogos e actividades ao aire libre.

EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao 
efectuar algunha actividade fóra do centro.

CSC, CAA

ED. FÍSICA B1.1. Recoñecer desde a perspectiva de participante as
posibles situacións conflitivas xurdidas nos xogos aceptando as 
opinións dos e das demais.

EFB1 1.1. Mostra boa disposición para solucionar os
conflitos de xeito razoable.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B1.1. Recoñecer desde a perspectiva de participante as
posibles situacións conflitivas xurdidas nos xogos aceptando as 
opinións dos e das demais.

EFB1 1.2. Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen nos xogos.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B1.2. Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de 
información e facendo uso das TIC.

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

CD, CAA

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades 
propostas.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

EFB1 3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores.

CSIEE, 
CAA,
CCEC, CSC

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo.

CSC, 
CSIEE,
CAA

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

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

CSC
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ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social

responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 
corresponda.

CSC, CAA

ED. FÍSICA B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das 
demais.

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades
corporais entre os nenos e nenas da clase.

CSC, CAA

ED. FÍSICA B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para
realizar movementos axeitados ás situacións motrices que se lle 
presentan.

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

CAA, CSC

ED. FÍSICA B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para
realizar movementos axeitados ás situacións motrices que se lle 
presentan.

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

CSC, CAA

ED. FÍSICA B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para
realizar movementos axeitados ás situacións motrices que se lle 
presentan.

EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos
sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 
motrices que se adapten ás características deses 
estímulos.

CAA, CSC,
CSIEE

ED. FÍSICA B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais.

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

CSC, 
CCEC,
CAA

ED. FÍSICA B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais.

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

CSC, 
CCEE,
CAA

ED. FÍSICA B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais.

EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal 
variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 
orientación espacial.

CSC, 
CCEE,
CAA

ED. FÍSICA B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais.

EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas 
intentando controlar a tensión, a relaxación e a 
respiración.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o
movemento, comunicando sensacións e emocións.

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións,
mediante o corpo e o movemento con desinhibición e
espontaneidade.

CCEC, 
CSC,
CAA

ED. FÍSICA B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o
movemento, comunicando sensacións e emocións.

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura
rítmica sinxela.

CCEC, 
CSC,
CAA

ED. FÍSICA B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o
movemento, comunicando sensacións e emocións.

EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura galega e doutras culturas.

CCEC, 
CAA,
CSC, 
CSIEE

ED. FÍSICA B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar.

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

CSIEE, CAA

ED. FÍSICA B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar.

EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. CSC, CSIE,
CAA

ED. FÍSICA B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o
benestar.

EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente de 
saúde da actividade física á súa rutina diaria.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B5.2. Recoñecer a importancia das medidas de seguridade na 
práctica da actividade física.

EFB5.2.1. Identifica os riscos individuais e colectivos
daquelas actividades físicas que vai coñecendo e

CAA, CSC
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practicando.

ED. FÍSICA B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando
as regras en situación de cooperación e de oposición.

EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos 
xogos.

CSC, 
CSIEE,
CAA

ED. FÍSICA B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando
as regras en situación de cooperación e de oposición.

EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de 
cooperación e oposición.

CAA, 
CSIEE,
CSC

ED. FÍSICA B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia.

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. CCEE, 
CAA,
CSC

ED. FÍSICA B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia.

EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. CCEC, 
CAA,
CSC

ED. FÍSICA B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia.

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

CCEC, 
CSC,
CAA

ED. FÍSICA B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos 
xogos e actividades ao aire libre.

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. CSC, CAA

ED. FÍSICA B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos 
xogos e actividades ao aire libre.

EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao 
efectuar algunha actividade fóra do centro.

CSC, CAA 

ED. FÍSICA B1.1. Recoñecer desde a perspectiva de participante as
posibles situacións conflitivas xurdidas nos xogos aceptando as 
opinións dos e das demais.

EFB1 1.1. Mostra boa disposición para solucionar os
conflitos de xeito razoable.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B1.1. Recoñecer desde a perspectiva de participante as
posibles situacións conflitivas xurdidas nos xogos aceptando as 
opinións dos e das demais.

EFB1 1.2. Recoñece as condutas inapropiadas que se
producen nos xogos.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B1.2. Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de 
información e facendo uso das TIC.

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

CD, CAA

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades 
propostas.

CSC, CAA,
CSIEE

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

EFB1 3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores.

CSIEE, 
CAA,
CCEC, CSC

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo.

CSC, 
CSIEE,
CAA

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

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

CSC

ED. FÍSICA B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas.

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 
corresponda.

CSC, CAA 
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MINIMOS ESIXIBLES PARA A CONCRECIÓN CURRICULAR DO 2º CURSO DE PRIMARIA

CIENCIAS DA NATUREZA

1. É autonomo na realización de tarefas.
2. Recoñece as partes do corpo humano: ósos, músculo e articulacións.
3. Identificar e diferenciar as funcións dos aparatos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.
4. Identifica ser vivo – inerte
5. Recoñece as partes das plantas: raíz, talo, follas, flores, froito. 
6. Identifica as características dos animáis: vertebrado-invertebrado, ovíparo-vivíparo, carnívoro-herbívoro, omnívoro.
7. Clasifica os animáis: mamíferos, peixes, aves, réptiles, anfibios e insectos.

CIENCIAS SOCIAIS

1. Diferencia materia prima de produto elaborado. 
2. Diferencia tenda, hipermercado,centro comercial e grandes superficies.
3. Participa en actividades individuais e de grupo
4. Pon un exemplo dos usos que o ser humano fai da auga e recoñece como facer un uso responsable da auga na súa vida cotiá.
5. Identifica elementos da paisaxe natural e urbana.
6. Diferencia localidade e municipio
7. Rodea as ferramentas que se empregan en cada profesión.
8. Diferencia traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que prestan servizos.

EDUCACIÓN MUSICAL

1. Recoñece e representa as calidades do son
2. Respecta os tempos de silencio en calquera tipo de actividade musical, valorando a súa importancia.
3. Usa axeitadamente algún dos termos da linguaxe musical aprendidos durante o curso
4. Recoñece o pentagrama e a clave de sol.
5. Asocia as representacións gráficas convencionais da branca, da negra e do  silencio de negra, co son que producen.
6. Identifíca e clasifíca distintos instrumetosmusicais atendendo as súas características.
7. Reproduce adecuadamente esquemas rítmicos con percusión corporal e con instrumentos de percusión.
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8. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas, de maneira axeitada, con percusión corporal ou instrumentos de 
pequena percusión.

9. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos.
10. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as intervencións das

demais persoas.

EDUCACIÓN PLÁSTICA

1. Utilizar diferentes tonalidades, formas e texturas nos seus proxectos.
2. Utilizar distintas ferramentas axeitadas nas actividades plásticas.
3. Recoñece cores frías e cálidas.
4. Coidar material e respetar normas.
5. Amosar interese polo traballo persoal e colaborar co grupo

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Realiza lanzamentos de obxectos coordinando os segmentos corporais.
2. Realiza recepcións de obxectos axeitadamente.
3. Respecta as normas dos xogos.
4. Adopta diferentes posturas corporais mantendo o equilibrio e o control.
5. Desprázase e salta coordinadamente variando amplitude, frecuencia e dirección e o sentido do movemento.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

1. Exprésase oralmente en distintas situacións de aula e de centro.
2. Identifica a idea principal dun texto.
3. Le diferentes tipos de texto en voz alta e en silencio.
4. Escribe textos empregando diferentes soportes.
5. Presenta traballos limpos e ordenados
6. Aplica os coñecementos gramáticos básicos.
7. Aplica as normas de ortografía: maiúscula, m antes de b e p, ce/ci, uso do c ou q, gue/gui...
8. Emprega signos de puntuación axeitada:o punto.
9. Identifica xénero e número.
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LINGUA GALEGA E LITERATURA

1. Comprende e produce textos sinxelos.
2. Mostra interese e participa nas conversas.
3. É capaz de localizar información en textos breves e sinxelos.
4. Le textos sinxelos en voz alta.
5. Recoñece palabras, enunciados e sílabas.
6. Iníciase no uso correcto do tempo verbal: pasado presente, futuro.
7. Identifica nomes propios e comúns.
8. Coñece as normas ortográficas máis sinxelas.
9. Escribe relatos breves.

MATEMÁTICAS

1. Ler, escribir e ordenar números ata 999
2. Realizar series ascendentes e descendentes.
3. Realizar operacións numéricas de sumas e restas na resolución de problemas contextualizados ata o 999.
4. Utiliza os símbolos para maior e menor que e igual.
5. Le a hora en reloxos, ( en punto, e media).
6. Identifica o valor  de moedas e billetes. 
7. Identifica figuras poligonais.
8. Emprega dobre e triple e metade.

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada.
2. Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa saúde.
3. Describe estados de ánimo: alegría, tristeza, ira, asco.
4. Participa no traballo individual e grupal.
5. Identifica problemas de convivencia e intenta a súa resolución de xeito autónomo.
6. Identifica distintos puntos de vista ante un problema de aula.

RELIXIÓN CATÓLICA
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1. Identifica a Biblia como o libro máis importante para os cristián.
2. Descubre as cousas que o fan feliz.
3. Recoñecer o Bautismo como a incorporación á Igrexa.
4. Sabe e valora a Virxe María, Nai de Deus e Nai nosa.

PRIMEIRA LINGUA EXTRANXEIRA

1. Comprende información básica dun texto moi básico (conto, canción..) con apoio visual.
2. Amosa boa atitude na aprendizaxe da Lingua Estranxeira.
3. Escribe palabras e pequenos textos sobre sí mesmos e sobra a vida cotiá con palabras traballadas de forma oral.
4. Recoñece e usa as fórmulas de relación (saúdo, despedida, cortesía...)
5. Amosa interese por comunicarse na Lingua Estranxeira.

2.AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Entendemos a avaliación como un continuo.
Farase fincapé nos contidos do 1º e 2º trimestre coas actividades anteriormente comentadas de repaso e reforzo e se fora o caso, nas
de ampliación e,se fora o caso, nas de ampliación.

Os instrumentos que se empregarán para realizar a avaliación no ensino-aprendizaxe será de diferente índole:

• Oservación directa: mediante a observación das tarefas entregadas semanalmente realizado, esforzo, interese.
• Rexistro anecdótico persoal:  sobre aspectos destacados e puntuais durante o proceso de ensino-aprendizaxe, no relativo a

contidos como a actitude..
• Probas escritas: tarefas realizadas.
• Rexistro sistemático: recollida de datos tanto da observación.

Criterios de cualificación
AVALIACIÓN: traballo desenvolto no 3º trimestre en base a actividades de repaso, reforzo e recuperación dos contidos impartidos no 1º
e 2º trimestre.

CUALIFICACIÓN: Procedemento pra obter a cualificación final de curso:
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1. Alumnado sen materias pendentes:
– Para alumnado que NON realiza nas actividades propostas para este trimestre: media das cualificacións do 1º e 2º trimestres.
– Para alumnado que se esforza, traballa e realiza as tarefas propostas: nota media das dúas avaliacións anteriores ENGADINDO

ata un 10% da media.

2. Alumnado con algunha materia pendente:
-  Para este alumnado:  teremos en conta o traballo desenvolto na totalidade das actividades de recuperación propostas,
ademáis do resto de actividades de refozo e repaso.
- A recuperación das materias pendentes suporá unha nota máxima de un 5 nas avaliacións suspensas.

Si hai alumnado que ten materias suspensas e non realiza as actividades propostas terá unha cualificación negativa e NON recuperará
a materia.

3.METODOLOXIA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE.
3.- ACTIVIDADES.
As actividades que propoñemos este terceiro trimestre parten dos coñecementos adquiridos polo alumnado no primeiro e segundo
trimestre así como actividades de reforzo para incidir sobre algún aspecto xa tratado.
Na súa meirande parte  as  actividade que propoñemos intentan involucar  ás  familias  (receitas,  xogos...)  e  facer  a  situación  máis
levadeira.
Todas as actividades dende o 16 de marzo están na aula virtual organizadas por carpetas semanais.
(https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual2/course/view.php?id=150)

A incorporación das competencias básicas no currículo da educación primaria require reconsiderar a práctica educativa para permitirlle
ao alumnado integrar as súas aprendizaxes relacionándoas con diferentes tipos de contidos e poder usalos e aplicalos a situacións e
contextos variados.

As actividades que se levarán a cabo neste tercer trimestre xirarán no repaso dos contidos dos trimestres anteriores, dando resposta as
dificultades atopadas ao longo do curso e reforzando os contidos claves.

Debido ao carácter excepcional desta situación, partirase dos coñecementos que tiña o alumnado ao finalizar o trimestre anterior e
continuarase coa formación a través de actividades o máis motivadoras posibles para que poidan seguir avanzando con interese.
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Adecuaranse as actividades a dita situación excepcional intentando favorecer o ritmo madurativo do alumnado.

Na medida do posible adaptarase as súas necesidades, xa que, nestas circustancias tan especiais, contamos con alumnos que lle é moi
complicado a conectividade para poder realizar as actividades propostas e dependen de terceiras persoas para poder facerse con elas.

3.2METODOLOXÍA E RECURSOS
Coma sempre o centro do ensino é o alumnado e agora máis que nunca.  Tratamos de ofrecerlles unha atención o máis individualizada
posible comunicándonos con eles a través de distintas canles tales como:

– Aplicación Abalar Móbil: usamos este recurso de mensaxería para comunicarnos coas familias aínda que non todas están usando
a aplicación.

– No centro creouse unha conta a maiores para cada profesor/a co dominio pedrouzos.gal co fin de mellorar as comunicacións
coas familias.

– Ao alumnado que non se conecta estáselles facendo fotocopias das tarefas, que se envían e recollen coa colaboración do
concello.  Tamén estamos chamándolles por tfno para indicarlles actividades dos libros que teñen na casa. Cabe destacar a
colaboración do concello no envio do material dos alumnos e alumnas ás súas casas.

– Cabe destacar que algunha familia non responde aos emails on as chamadas telefónicas, esto esá a dificultar a planificación das
tarefas por parte do profesorado pois non temos ningún dato sobre a situación do alumnado en cuestión.

– Aula virtual: espazo, na web do centro, onde publicamos as tarefas, de xeito global, propostas ao alumnado.  Todas as familias
acceden a este espazo.

4. INFORMACION E PUBLICIDADE

A informacion ás familias farase a través de varios canles:
– ABALAR
– Aula Virtual do centro
– Correos electrónicos persoais de cada familia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

LINGUA GALEGA 

    LINGUA 
GALEGA 

B1.1. Comprender textos orais sinxelos 
dos medios de comunicación, 
extraendo o sentido global e 
información específica. 

LGB1.1.2. Identifica quen, 
que e onde nunha noticia. 

CCL, 
CAA 

Responde  ás preguntas: quen, que,  
onde e cando,  extraídas dunha noticia 
de prensa escrita ou dixital. 

    LINGUA 
GALEGA 

B1.10. Usar, de forma xeral, unha 
linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.10.1. Usa, de forma 
xeral, unha linguaxe non 
sexista. 

CCL, 
CSC 

Utiliza unha linguaxe non sexista. 

    LINGUA 
GALEGA 

B1.10. Usar, de forma xeral, unha 
linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.10.2. Identifica o uso de 
linguaxe discriminatoria e 
sexista evidente. 

CCL, 
CSC 

Selecciona a información que precisa, 
tanto en documentos impresos coma 
dixitais, para realizar tarefas de 
aprendizaxe 

    LINGUA 
GALEGA 

B1.12. Identificar a lingua galega con 
diversos contextos de uso oral. 

LGB1.12.2. Recoñece a 
validez da lingua galega para 
conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Expón oralmente unha vivencia, noticia 
ou información dun xeito coherente. 
 

    LINGUA 
GALEGA 

B1.2. Utilizar os documentos 
audiovisuais como instrumento de 
aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Usa e manexa 
documentos impresos, 
audiovisuais e dixitais para 
obter a información máis 
importante e necesaria para 
realizar tarefas de 
aprendizaxe. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC 

Extrae a idea principal dun texto 
informativo que escoita. 

    LINGUA 
GALEGA 

B1.3. Comprender e producir textos 
orais sinxelos, propios do uso cotián ou 
do ámbito académico. 
 

LGB1.3.1. Participa nunha 
conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo 
adecuadamente. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CSEIEE 

Conta unha anécdota de xeito claro. 

    LINGUA B1.8. Amosar respecto e cooperación LGB1.8.1. Amosa respecto ás CCL, Coñece as normas de traballo en equipo 
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GALEGA nas situacións de aprendizaxe en 
grupo. 

ideas e achegas dos e das 
demais e contribúe ao traballo 
en grupo. 

CAA, 
CSIEE 

e desempeña as funcións que lle sexan 
encomendadas no grupo. 
 
 

    LINGUA 
GALEGA 

B1.9. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas. 

LGB1.9.1. Interésase por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto 
comunicativo. 

CCL, 
CAA, 
CCEC, 
CSIEE 

Expresa opinións, sentimentos, 
adecuando a entoación e o ritmo ao 
sentido da mensaxe. 
 
 

    LINGUA 
GALEGA 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos sinxelos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a 
información relevante de 
textos sinxelos procedentes 
dos medios de comunicación 
social ou propios de 
situacións cotiás. 

CCL, 
CD, 
CSC 

Interpreta notas, executando a mensaxe 
indicada. 

    LINGUA 
GALEGA 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos sinxelos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.2. Identifica as ideas 
principais dun texto sinxelo 
(narrativo, descritivo, 
expositivo). 

CCL Extrae  a idea principal  dun texto 
instructivo,  descritivo, narrativo  ou 
informativo. 

    LINGUA 
GALEGA 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos sinxelos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.3. Busca, localiza e 
selecciona información 
concreta dun texto sinxelo. 

CCL, 
CAA, 
CSIEE 

Localiza e selecciona a información 
necesaria no texto lido previamente, 
para responder alomenos a catro 
preguntas. 

   LINGUA 
GALEGA 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos sinxelos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.5. Identifica a 
estrutura xeral dun texto. 

CCL Identifica un texto (narración, poesía, 
carta, nota, texto instructivo, diálogo, 
cómic ou cartel) segundo a súa 
estructura. 

  LINGUA 
GALEGA 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos sinxelos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.6. Emprega o 
dicionario, de xeito guiado, 
para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos 
textos. 

CCL, 
CAA, 
CSIEE 

Aplica  estratexias para buscar no 
dicionario (palabras guía,  verbos en 
infinitivo, palabras en singular e en 
masculino ). 
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 LINGUA 
GALEGA 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo e resumir o 
seu contido. 

LGB2.3.1. Realiza o 
subliñado das ideas principais 
dun texto sinxelo. 

CCL, 
CAA 

Subliña as ideas principais nun texto de 
dous párrafos. 

LINGUA 
GALEGA 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo e resumir o 
seu contido. 

LGB2.3.2. Realiza o resumo, 
a partir de preguntas, dun 
texto sinxelo. 

CCL, 
CAA 

Resume o capítulo dun libro que se leu 
na clase. 

LINGUA 
GALEGA 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, 
estratexias para mellorar a lectura. 
 

LGB2.4.1. Deduce, de 
maneira xeral, o posible 
contido dun texto antes de 
lelo, axudándose do título e 
as ilustracións. 

CCL, 
CAA, 
CSIEE 

Formula hipótesis sobre o contido da 
lectura, en base ao título e ás 
ilustracións. 

LINGUA 
GALEGA 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, 
estratexias para mellorar a lectura. 

LGB2.4.2. Relé un texto e 
marca as palabras clave para 
acadar a comprensión,cando 
é preciso. 

CCL, 
CAA, 
CSIEE 

Sinala as palabras clave nun texto 
sinxelo. 

LINGUA 
GALEGA 

B2.5. Utilizar de xeito guiado as 
tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 

LGB2.5.1. Utiliza de xeito 
guiado as tecnoloxías da 
información para obter 
información e modelos para a 
lectura. 

CCL, 
CD, 
CAA 

 
Busca información, dun xeito guiado, 
nunha páxina web. 
 

LINGUA 
GALEGA 

B2.5. Utilizar de xeito guiado as 
tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 

LGB2.5.2. Utiliza de xeito 
guiado dicionarios dixitais 
para interpretar a información 
dun texto. 

CCL, 
CAA, 
CD, 
CSIEE 

Coñece estratexias para buscar no 
dicionario( verbos en infinitivo, palabras 
en singular e en masculino ). 
 
 
 
 
 

LINGUA 
GALEGA 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, 
textos sinxelos en galego, adaptados á 
súa idade e aos seus intereses. 

LGB2.6.2. Le textos sinxelos 
en voz alta sen dificultade. 

CCL  Le dun xeito continuado, sen saltos, 
facendo a pausa correcta nos puntos. 
- Le coa entonación axeitada, segundo 
sexan oracións enunciativas, 
interrogativas ou exclamativas 
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Le poemas coa entonación axeitada a 
este tipo de textos 

-Le diálogos coa entonación 
correspondente a cada personaxe 

LINGUA 
GALEGA 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, 
textos sinxelos en galego, adaptados á 
súa idade e aos seus intereses. 

LGB2.6.3. Le textos, 
adaptados e próximos á súa 
experiencia, en silencio, sen 
dificultade. 

CCL, 
CSC 

Comprende o sentido global dun texto 
adaptado á súa experiencia. 

        LINGUA 
GALEGA 

B3.1. Usar, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a 
elaboración do texto, antes de 
comezar a escribir, xerando 
ideas, seleccionando e 
estruturando a información. 

CCL, 
CSIEE, 
CAA 

Organiza e planifica as ideas previas 
nunha táboa. 
 

        LINGUA 
GALEGA 

B3.1. Usar, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto. 

LGB3.1.2. Elabora o texto, 
con coherencia xeral e de 
xeito creativo. 

CCL, 
CAA, 
CSIEE 

Na produción do texto figuran todos os 
aspectos recollidos no proceso de 
planificación. 
O texto que escribe ten sentido global e 
as ideas seguen unha orde. 
 

        LINGUA 
GALEGA 

B3.1. Usar, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión 
do texto. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira 
xeral, a norma lingüística: 
ortografía, léxico, 
morfosintaxe. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Revisa o seu texto marcando nunha 
táboa os aspectos a revisar. 

        LINGUA 
GALEGA 

B3.2. Producir textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que permitan narrar, 
describir e resumir, emocións e 
informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de 
comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en 
diferentes soportes, textos 
propios da vida cotiá e 
académica, imitando 
modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes 
curtas, normas de 
convivencia, avisos, 
instrucións… 

CCL, 
CAA, 
CD 

Describe a un ser vivo ou obxecto con, 
alomenos, seis características. 
Redacta unha nota-aviso cos catro 
elementos básicos: destinatario/a, 
mensaxe, despedida, autor/a. 
Redacta unha mensaxe (saúdo, 
mensaxe, despedida, autor/a) e envíaa, 
por correo electrónico a alguén do seu 
entorno. 
Escribe unha receita diferenciando 
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claramente as seguintes partes : título, 
ingredientes e preparación. 
Escribe as normas da clase. 
 

       LINGUA 
GALEGA 

B3.2. Producir textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que permitan narrar, 
describir e resumir, emocións e 
informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de 
comunicación. 

LGB3.2.4. Escribe textos 
coherentes empregando 
algúns elementos de 
cohesión. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Usa  correctamente nos textos os 
conectores: e, pero, ou, porque. 

       LINGUA 
GALEGA 

B3.4. Elaborar textos sinxelos que 
combinen a linguaxe verbal e a non 
verbal. 

LGB3.4.1. Elabora textos 
sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios e  cómics. 

CCL, 
CSC, 
CCEC, 
CAA, 
CSIEE 

Elabora un cartel que inclúa texto e 
ilustración. 
Elabora un cómic, de alomenos  catro 
viñetas, a partir das intervencións dos 
personaxes dun texto dialogado. 
 

       LINGUA 
GALEGA 

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte e 
valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa. 

LGB3.7.1. Coida a 
presentación dos textos 
seguindo as normas básicas 
de presentación establecidas: 
marxes, disposición no papel, 
limpeza, calidade caligráfica, 
separación entre parágrafos, 
interliñado… 

CCL, 
CD, 
CAA 

Presenta os seu textos de forma limpa, 
respecta as marxes, segue a pauta 
marcada e a caligrafía é lexible. 

       LINGUA 
GALEGA 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento na 
mellora do uso da lingua. 

LGB4.1.2. Identifica as formas 
verbais. 

CCL, 
CAA 

Recoñece o verbo nunha oración. 

      LINGUA 
GALEGA 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 

LGB4.1.3. Separa as sílabas 
que conforman cada palabra. 

CCL, 
CAA 

Separa as sílabas que conforman cada 
palabra. 
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así como aplicar o seu coñecemento na 
mellora do uso da lingua. 

      LINGUA 
GALEGA 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento na 
mellora do uso da lingua. 

LGB4.1.4. Identifica nun texto 
substantivos e adxectivos. 

CCL, 
CAA 

Identifica nunha oración substantivos 
comúns e propios. 
Dado un substantivo é quen de engadir 
dous 
 adxectivos. 
Completa unha descrición con 
adxectivos. 
 

      LINGUA 
GALEGA 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento na 
mellora do uso da lingua. 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e 
número de palabras dadas e 
é quen de cambialo. 

CCL, 
CAA 

Discrimina palabras segundo o seu 
xénero e número. 

      LINGUA 
GALEGA 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas básicas, apreciando o seu 
valor social e a necesidade de cinguirse 
a elas. 

LGB4.2.2. Utiliza as normas 
ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas 
producións escritas, con 
especial atención ás 
maiúsculas. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Aplica as  normas ortográficas de h, 
g/gu, c/z/qu, r/rr, m antes de p e b ; uso 
de maiúsculas,  puidendo presentar ata 
tres erros. 
 
 

      LINGUA 
GALEGA 

B4.3. Utilizar correctamente as regras 
de puntuación, así como unha sintaxe 
elemental nas producións orais e 
escritas. 

LGB4.3.1. Emprega, de forma 
xeral, os signos de 
puntuación. 

CCL Utiliza correctamente os signos de 
interrogación  e exclamación. 
Aplica correctamente o punto e a coma 
nun texto de dous párrafos , puidendo  
presentar ata dous erros.. 

      LINGUA 
GALEGA 

B4.3. Utilizar correctamente as regras 
de puntuación, así como unha sintaxe 
elemental nas producións orais e 
escritas. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 
elemental adecuada nas súas 
producións. 

CCL Ordena as palabras correctamente na 
oración , tanto nas producións orais 
coma escritas. 

     LINGUA 
GALEGA 

B4.3. Utilizar correctamente as regras 
de puntuación, así como unha sintaxe 
elemental nas producións orais e 

LGB4.3.3. Respecta, de xeito 
xeral, as normas 
morfosintácticas de 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

 
 
Usa correctamente o pronome átono en 
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escritas. colocación do pronome átono. oración simples. 
 

     LINGUA 
GALEGA 

B4.4. Recoñecer e empregar 
conectores básicos. 

LGB4.4.1. Usa diversos 
conectores básicos entre 
oracións: adición e causa. 

CCL, 
CAA 

Enlaza ben as oracións, usando  
correctamente os conectores : e, ou, 
porque. 

     LINGUA 
GALEGA 

B4.5. Usar o dicionario en papel ou 
electrónico, de xeito guiado. 

LGB4.5.1. Usa o dicionario en 
papel ou dixital de xeito 
guiado. 

CCL, 
CAA, 
CD 

Sabe buscar palabras no dicionario e 
elexir a acepción que corresponde ao 
contexto da palabra. 

     LINGUA 
GALEGA 

B4.6. Identificar palabras compostas e 
derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas 
básicas, para comprender e producir 
textos. 

LGB4.6.1. Recoñece palabras 
derivadas e compostas, 
identificando e formando 
familias de palabras. 

CCL, 
CAA 

 Recoñece palabras compostas  e 
polisémicas de uso común. 
Forma palabras novas engadindo o 
prefixo in- 

     B4.6. Identificar palabras compostas e 
derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas 
básicas, para comprender e producir 
textos. 

LGB4.6.2. Recoñece e usa 
sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas básicas. 

CCL, 
CAA 

Substitúe, en oracións, unha palabra por 
outra sinónima, tanto a nivel oral coma 
escrito. 
Substitúe, en oracións, unha palabra por 
outra antónima, tanto a nivel oral coma 
escrito. 

    LINGUA 
GALEGA 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e 
valorar textos sinxelos, procedentes da 
literatura galega en xeral, e da literatura 
galega popular en particular. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza 
e reproduce textos sinxelos 
procedentes da literatura 
popular oral galega (adiviñas, 
lendas, contos, poemas, 
cancións, ditos) e da literatura 
galega en xeral. 

CCL, 
CAA, 
CCEC 

- Elabora a sipnose dunha lenda ou 
conto,  lido  e comentado previamente. 
- Inventa, tanto oralmente coma por 
escrito,  o final dun conto incompleto. 
- Recita e redacta un poema de, 
alomenos unha  estrofa, a partir dun 
modelo dado. 
- Memoriza e reproduce, alomenos, 
unha adiviña. 

    LINGUA 
GALEGA 

B5.3. Identificar o xénero literario ao 
que pertencen uns textos dados.. 

LGB5.3.1. É quen de 
identificar o xénero literario ao 
que pertencen uns textos 
dados: narrativa e poesía. 

CCL, 
CCEC 

Diferenza entre narrativa e poesía 
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    LINGUA 
GALEGA 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e 
relatos a partir de modelos sinxelos. 

LGB5.4.1. Recrea e compón 
poemas e relatos, a partir de 
modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, 
emocións, preocupacións, 
desexos, estados de ánimo 
ou lembranzas. 

CSC Compón pareados. 

    LINGUA 
GALEGA 

B5.6. Valorar a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación 
e como recurso de gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura 
en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo 
persoal. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

Coñece algún escritor/a da literatura 
galega. 

 
 

LINGUA CASTELÁ 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.2. Recoñecer a información verbal 
e non verbal dos discursos orais e 
integrala na produción propia. 

LCB1.2.2. Exprésase 
cunha pronunciación e 
unha dicción correctas. 

CCL Entona correctamente as oracións 
enunciativas, as interrogativas e as 
exclamativas 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.3. Expresarse con coherencia 
básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en 
diferentes situación de aula. 

LCB1.3.1. Participa 
activamente e con 
coherencia básica en 
diversas situacións de 
comunicación: - Diálogos - 
Exposicións orais seguindo 
un modelo, e guiadas, con 
axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE 

Realiza unha pequena exposición oral, 
seguindo un guión e axudándose, cando 
cumpra, das tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.4. Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras evidentes a 
partir do seu contexto de uso. 

LCB1.4.1. Identifica polo 
contexto o significado de 
distintas palabras. 

CCL Deduce, polo contexto,  o significado dunha 
palabra nun texto. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.4. Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras evidentes a 
partir do seu contexto de uso. 

LCB1.4.2. Utiliza o 
vocabulario axeitado a súa 
idade para expresarse con 

CCL, 
CAA 

Constrúe oracións co vocabulario 
traballado. 
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progresiva precisión nos 
diferentes contextos de 
comunicación. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 
principais de textos orais breves e 
sinxelos de diferente tipoloxía, 
segundo a forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios 
e prescritivos). 

LCB1.5.1. Comprende de 
forma global a información 
xeral de textos orais de uso 
habitual, do ámbito escolar 
e social, identifica o tema e 
selecciona as ideas 
principais: noticias, contos, 
folletos informativos, 
narracións, textos 
científicos, anuncios 
publicitarios, receitas 
médicas…. 

CCL, 
CAA 

Identifica o tema e polo menos unha idea 
principal do texto en contos, noticias, 
narracións e receitas de cociña. 
 
En contos e narracións identifica tamén os 
protagonistas. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 
principais de textos orais breves e 
sinxelos de diferente tipoloxía, 
segundo a forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios 
e prescritivos). 

LCB1.5.3. Responde 
preguntas sinxelas 
correspondentes á 
comprensión literal. 

CCL Responde, alomenos, a tres preguntas do 
texto que leu ou escoitou 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 
principais de textos orais breves e 
sinxelos de diferente tipoloxía, 
segundo a forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios 
e prescritivos). 

LCB1.5.4. Utiliza de xeito 
guiado a información 
recollida, para levar a cabo 
diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe. 

CCL, 
CAA, 
CSIEE 

- Describe oralmente , dun xeito ordenado, 
un ser vivo ou obxecto con, alomeno catro 
características. 
 -Resume, oralmente, un conto que escoitou 
coas tres partes ben diferenciadas: inicio, nó 
e desenlace 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.6. Utilizar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe. 

LCB1.6.2. Transforma en 
noticias sinxelas feitos 
cotiás próximos á súa 
realidade, imitando 

CCL, 
CSC 

Escribe unha noticia sobre algún feito da 
súa contorna. 
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modelos. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.6. Utilizar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe. 

LCB1.6.3. Comprende de 
forma global o contido 
principal dunha entrevista, 
noticia ou debate infantil 
procedente dos medios de 
comunicación. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC 

-Identifica o titular, quen, que e onde nunha 
noticia que escoitou ou leu nun medio de 
comunicación. 
 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.7. Reproducir textos axeitados 
aos seus gustos e intereses. 

LCB1.7.1. Reproduce de 
memoria textos literarios, 
non literarios e propios, 
sinxelos e breves, 
axeitados aos seus gustos 
e intereses. 

CCL, 
CAA, 
CCEC 

Reproduce coas súas palabras un  conto 
que leu. 
Reproduce  unha noticia ou anécdota, que 
escoitou  ou viviu, dun xeito ordenado. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B1.8. Producir textos orais 
adecuados ao nivel dos xéneros máis 
habituais imitando modelos, 
atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios 
e prescritivos). 

LCB1.8.1. Elabora 
comprensiblemente textos 
orais breves e sinxelos do 
ámbito escolar e social, 
adecuados ao nivel, 
imitando modelos. 

CCL, 
CAA, 
CSIEE 

Narra un conto inventado coas tres partes 
ben diferenciadas: inicio, nó e desenlace. 
Inventa un pareado 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B2. 3. Utilizar de xeito guiado 
estratexias elementais para a 
comprensión lectora de textos moi 
sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.1. Identifica as 
palabras clave dun texto. 

CCL, 
CAA 

- Le dun xeito continuado, sen saltos,  
facendo a pausa correcta nos puntos. 
- Le coa entonación axeitada, segundo 
sexan oracións enunciativas, interrogativas 
ou exclamativas. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados á súa idade e 
valorar a lectura como medio para 
ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo 
persoal. 

LCB2.3.2. Activa, de forma 
guiada, coñecementos 
previos para comprender 
un texto. 

CCL Formula hipótesis sobre o contido da 
lectura, en base ao título e ás ilustracións. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados á súa idade e 
valorar a lectura como medio para 

LCB2.3.5. Iníciase na 
utilización do dicionario de 
xeito guiado. 

CAA Atopa palabras que non entende nun texto 
no dicionario online ou de papel. 
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ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo 
persoal. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B2.4. Ler por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

LCB2.4.3. Identifica e 
resume o argumento de 
lecturas realizadas e dá 
referencias básicas, como 
o título. 

CCL, 
CAA 

Interpreta notas, executando a mensaxe 
indicada 

 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B2.8. Utilizar de xeito guiado as 
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura da 
información. 

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito 
guiado, as Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación para buscar 
información. 

CCL, 
CD, CAA 

Busca a información necesaria, na 
Wikipedia ou en enlaces dados, sobre un 
determinado tema para responder un 
cuestionario de, alomenos catro preguntas 
ou completar unha taboa cos datos que 
faltan 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B3.1. Producir textos seguindo un 
modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito 
elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con 
axuda e en diferentes 
soportes, textos sinxelos 
propios da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social, 
utilizando elementos de 
cohesión básicos: noticias, 
contos, folletos 
informativos, narracións, 
textos científicos, anuncios 
publicitarios, receitas, 
instrucións, normas…. 

CCL, 
CD, CAA 

Describe a un ser vivo ou obxecto con, 
alomenos,catro características. 
Resume un conto, por escrito,  coas tres 
partes ben diferenciadas: inicio, nó e 
desenlace. 
Redacta unha noticia que responda ás 
seguintes preguntas: cando?, que?, onde? 

Redacta unha mensaxe(saúdo, mensaxe, 
despedida, autor/a) e envíaa, por correo 
electrónico. 
Escribe unha receita diferenciando 
claramente os seguintes pasos: título, 
ingredientes e preparación. 
 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B3.1. Producir textos seguindo un 
modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito 
elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 

LCB3.1.2. Respecta as 
normas gramaticais e 
ortográficas básicas, 
propias do nivel. 

CCL Utiliza correctamente as seguintes normas 
ortográficas nos escritos podendo presentar 
ata tres erros: 

– maiúscula nos nomes propios e ao 
comezo das oracións 

– m antes de p e b 
– b despois de r 
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– signos de ¿? e ¡! 
– Pon puntos nos escritos 
Respeta as seguintes normas gramaticais: 
– Separa correctamente as sílabas. 
– Nas oracións hai concordancia en 
xénero e nº. 
– Ordena palabras por orde alfabética. 
 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B3.1. Producir textos seguindo un 
modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito 
elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 

LCB3.1.4. Presenta os 
seus traballos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñas 
etc. 

CCL, 
CAA 

. Presenta os seus traballos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando riscos, inclinación 
de liñas etc. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B3.4. Elaborar proxectos individuais 
ou colectivos de carácter informativo 
sobre diferentes temas do área. 

LCB3.4.1. Elabora, de 
forma guiada, gráficas 
sinxelas a partir de datos 
obtidos de experiencias 
realizadas. 

CCL, 
CAA 

Identifica  o nº de nomes, adxectivos e 
verbos que aparecen nun determinado 
texto. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B3.4. Elaborar proxectos individuais 
ou colectivos de carácter informativo 
sobre diferentes temas do área. 

LCB3.4.2. Elabora e 
presenta, de forma guiada, 
textos sinxelos, que ilustra 
con imaxes, en diferentes 
soportes (papel e dixital), 
de carácter redundante co 
contido: carteis 
publicitarios, anuncios e 
cómics. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSIEE 

Elabora un cómic, de alomenos  catro 
viñetas. 
Elabora un anuncio que inclúa texto e 
ilustración. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B3.5. Usar unha linguaxe 
respectuosa coa diversidade, 
evitando expresións discriminatorias 
e prexuízos. 

LCB3.5.1. Exprésase, por 
escrito, evitando unha 
linguaxe non sexista e non 
respectuosa coas 
diferenzas. 

CCL, 
CSC 

Utiliza unha linguaxe non sexista 

LINGUA 
CASTELÁ E 

B3.7. Escribir os textos establecidos 
no Plan de escritura. 

LCB3.7.1. Produce os 
textos establecidos no plan 

CCL, 
CAA, 
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LITERATURA de escritura axeitados á 
súa idade e nivel. 

CSIEE 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B4.1. Aplicar os coñecementos 
básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado 
das palabras e campos semánticos), 
así como as regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación máis 
eficaz. 

LCB4.1.1. Recoñece e 
identifica as categorías 
gramaticais básicas: 
presentar ao nome, 
substituír ao nome, 
expresar características do 
nome, expresar acción. 

CCL Clasifica palabras segundo as seguintes 
categorías gramaticais: nome, adxetivo e 
verbo. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

LCB4.2.1. Utiliza palabras 
sinónimas, antónimas, 
polisémicas, frases feitas, 
na expresión oral e escrita. 

CCL Substitúe, en oracións, unha palabra por 
outra sinónima, tanto a nivel oral coma 
escrito 

Substitúe, en oracións, unha palabra por 
outra antónima, tanto a nivel oral coma 
escrito 

Utiliza palabras polisémicas para construir, 
alomenos, dúas oracións, tanto a nivel oral 
coma escrito 

 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B4.3. Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita 
a través do coñecemento da lingua. 

LCB4.3.1. Clasifica e usa 
os tipos de nomes para 
elaborar textos escritos 
sinxelos 

CCL Clasifica nomes atendendo as seguintes 
categorías: 
– comúns e propios 
– individuais e colectivos 
 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B4.3. Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita 
a través do coñecemento da lingua. 

LCB4.3.5. Utiliza unha 
sintaxe básica nas 
producións escritas 
propias. 

CCL Exprésase, a nivel oral e escrito, ordenando 
correctamente as palabras para que a 
mensaxe sexa coherente. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B5.2. Facer a lectura expresiva e 
interpretativa de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na 
práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da 
linguaxe literaria. 

LCB5.2.1. Realiza, de xeito 
guiado, lecturas 
comentadas de textos 
narrativos sinxelos de 
tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de 

CCL, 
CCEC 

Elabora a sipnose dun texto lido e 
comentado,previamente, entre todos. 
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obras clásicas e literatura 
actual. 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA 

B5.4. Reproducir a partir de modelos 
dados textos literarios moi sinxelos, 
en prosa ou en verso, con sentido 
estético e creatividade: contos e 
poemas. 

LCB5.4.1. Crea, con axuda, 
sinxelos textos literarios 
moi sinxelos (contos, 
poemas) a partir de pautas 
ou modelos dados. 

CCL, 
CAA, 
CSIEE, 
CCEC 

Inventa, tanto oralmente coma por escrito,  
o final dun conto incompleto. 
Recita e redacta un poema de, alomenos 
unha estrofas, a partir dun modelo dado 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

Analiza e comprende o enunciado de 
problemas sinxelos de sumas e/ou restas, 
contándoo con outras palabras. 

MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas:revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos 
resultados, comproba e interpreta 
as solucións no contexto da 
situación, busca outras formas de 
resolución etc. 

CMCT, 
CAA, 
CSIEE 

Razoa as operación que hai que utilizar e o 
resultado dos problemas. 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS B1.2. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá, 
axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados 

MTB1.2.1. Planifica o proceso de 
traballo con preguntas 
apropiadas: que quero 
descubrir?, que teño?, que 
busco?, como o podo facer?, non 
me equivoquei ao facelo?, a 
solución é idónea? 

CMCT, 
CAA, 
CSIEE 

Planifica, de xeito mínimo, o proceso de 
resolución de problemas: Extrae datos e 
planifica operacións. 
Na resolución escribe  os datos, que me 
pregunta e a resposta. 
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MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

Analiza e comprende o enunciado de 
problemas sinxelos de sumas e/ou restas, 
contándoo con outras palabras. 

para a resolución de 
problemas. 

MATEMÁTICAS B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos 
apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena 
números ata o 10.000. 

CMCT, 
CCL 

Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

MATEMÁTICAS B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos 
apropiados. 

MTB2.1.2. Aproxima números á 
decena, centena e millar. 

CMCT Aproxima números á decena, centena e 
millar. 

MATEMÁTICAS B2.2. Interpretar diferentes 
tipos de números segundo 
o seu valor, en situacións 
da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Realiza correctamente 
series tanto ascendentes coma 
descendentes. 

CMCT Realiza correctamente series tanto 
ascendentes coma descendentes. 

MATEMÁTICAS B2.2. Interpretar diferentes 
tipos de números segundo 
o seu valor, en situacións 
da vida cotiá. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos 
numéricos e da vida cotiá 
números naturais ata o 10.000. 

CMCT, 
CAA, 
CCL 

Recoñece os números ata o 10.000 en 
diversos textos. 

MATEMÁTICAS B2.2. Interpretar diferentes 
tipos de números segundo 
o seu valor, en situacións 
da vida cotiá. 

MTB2.2.3. Descompón, compón 
e redondea números naturais, 
interpretando o valor de posición 
de cada unha das súas cifras. 

CMCT, 
CAA 

Descompón  números naturais ata 10000, 
interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

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

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza 
as táboas de multiplicar, 
utilizándoas para realizar cálculo 
mental. 

CMCT Memoriza as táboas de multiplicar. 

MATEMÁTICAS B2.3. Realizar operación e MTB2.3.2. Realiza cálculos CMCT, Realiza cálculos e resolve problemas da 
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MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

Analiza e comprende o enunciado de 
problemas sinxelos de sumas e/ou restas, 
contándoo con outras palabras. 

cálculos numéricos 
mediante diferentes 
procedementos, incluído o 
cálculo mental, en situación 
de resolución de 
problemas. 

numéricos coa operación de 
multiplicación na resolución de 
problemas contextualizados. 

CAA vida cotiá empregando a  multiplicación. 

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

MTB2.3.3. Resolve problemas 
utilizando a multiplicación para 
realizar recontos, en disposicións 
rectangulares nos que intervén a 
lei do produto. 

CMCT Resolve problemas utilizando a 
multiplicación. 

MATEMÁTICAS B2.4. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre 
a realidade e as 
matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a  

MTB2.4.1. Resolve problemas 
que impliquen o dominio dos 
contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de 
razoamento. 

CMCT, 
CAA 

Razoa a resolución de problemas. Extrae os 
datos e separa as operacións. 

MATEMÁTICAS B2.4. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre 
a realidade e as 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o 
procedemento aplicado á 
resolución de problemas: 
revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos 

CMCT, 
CAA, 
CSIEE 

Razoa as operación que hai que utilizar e o 
resultado dos problemas. 
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MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

Analiza e comprende o enunciado de 
problemas sinxelos de sumas e/ou restas, 
contándoo con outras palabras. 

matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no 
contexto. 

MATEMÁTICAS B3.1. Seleccionar e utilizar 
instrumentos e unidades de 
medida usuais, facendo 
previamente estimacións e 
expresando con precisión 
medidas de lonxitude, 
peso/masa, capacidade e 
tempo, en contextos reais. 

MTB3.1.1. Identifica as unidades 
do sistema métrico decimal. 
Lonxitude, capacidade, masa ou 
peso. 

CMCT Distingue  lonxitude, capacidade, masa ou 
peso. 

MATEMÁTICAS B3.1. Seleccionar e utilizar 
instrumentos e unidades de 
medida usuais, facendo 
previamente estimacións e 
expresando con precisión 
medidas de lonxitude, 
peso/masa, capacidade e 
tempo, en contextos reais. 

MTB3.1.2. Mide con diferentes 
instrumentos elixindo a unidade 
máis axeitada para a expresión 
dunha medida. 

CMCT, 
CAA 

Mide con diferentes instrumentos (regla, 
cadrículas, pasos)  elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida. 

MATEMÁTICAS B3.2. Operar con diferentes 
medidas de lonxitude, 
peso/masa, capacidade e 
tempo. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas 
de lonxitude, capacidade e masa 
en forma simple. 

CMCT Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade e masa en forma simple. 

MATEMÁTICAS B3.2. Operar con diferentes 
medidas de lonxitude, 

MTB3.2.2. Compara e ordena 
medidas dunha mesma 

CMCT Compara e ordena medidas dunha mesa 
magnitude. 
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MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

Analiza e comprende o enunciado de 
problemas sinxelos de sumas e/ou restas, 
contándoo con outras palabras. 

peso/masa, capacidade e 
tempo. 

magnitude. 

MATEMÁTICAS B3.3. Utilizar as unidades 
de medida máis usuais, 
convertendo unhas 
unidades noutras da 
mesma magnitude, 
expresando os resultados 
nas unidades de medida 
máis axeitadas, explicando 
oralmente e por escrito o 
proceso CAA seguido e 
aplicándoo á resolución de 
problemas. 
 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza as 
equivalencias entre diversas 
unidades de medida da mesma 
magnitude. 

CMCT Utiliza as unidades de medida máis 
habituais e compáraas. 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS B3.3. Utilizar as unidades 
de medida máis usuais, 
convertendo unhas 
unidades noutras da 
mesma magnitude, 
expresando os resultados 
nas unidades de medida 
máis axeitadas, explicando 
oralmente e por escrito o 
proceso CAA seguido e 
aplicándoo á resolución de 
problemas. 

MTB3.3.3. Resolve problemas da 
vida real utilizando as unidades 
de medida máis usuais. 

CMCT, 
CAA 

Resolve problemas da vida real utilizando 
as unidades de medida máis usuais. 

MATEMÁTICAS B3.4. Coñecer as unidades MTB3.4.1. Resolve problemas da CMCT Resolve problemas da vida real utilizando 
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MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

Analiza e comprende o enunciado de 
problemas sinxelos de sumas e/ou restas, 
contándoo con outras palabras. 

de medida do tempo e as 
súas relación, utilizándoas 
para resolver problemas da 
vida diaria. 

vida real utilizando as medidas 
temporais e as súas relacións 

as medidas temporais: minutos, horas, días, 
meses e anos. 

MATEMÁTICAS B3.5. Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes 
do sistema monetario da 
Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a función, o 
valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para 
resolver problemas en situación 
reais como figuradas. 

CMCT, 
CAA, 
CSC 

Coñece o valor das diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da UE. 

MATEMÁTICAS B3.5. Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes 
do sistema monetario da 
Unión Europea. 

MTB3.5.2. Calcula múltiplos e 
submúltiplos do euro. 

CMCT Fai cálculos con múltiplos e submúltiplos do 
euro. 

MATEMÁTICAS B3.6. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas de 
medida, utilizando estratexias 
heurísticas e de razoamento. 

CMCT, 
CAA 

Resolve problemas de medida de forma 
razoada. 
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MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

Analiza e comprende o enunciado de 
problemas sinxelos de sumas e/ou restas, 
contándoo con outras palabras. 

 

MATEMÁTICAS B3.6. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o 
proceso seguido na resolución de 
problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 

CMCT, 
CAA, 
CSIEE 

Razoa as operacións que hai que utilizar e o 
resultado dos problemas. 

MATEMÁTICAS B4.5. Interpretar 
representacións espaciais 
(esbozo dun itinerario, 
plano dunha pista…) 
realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de 
obxectos ou situacións 
familiares. 

MTB4.5.2. Interpreta e describe 
situacións, mensaxes e feitos da 
vida diaria utilizando o 
vocabulario xeométrico axeitado: 
indica una dirección, explica un 
percorrido, oriéntase no espazo. 

CMCT, 
CAA, 
CCL 

Indica  unha dirección, explica un 
percorrido, oriéntase no espazo. 

MATEMÁTICAS B4.6. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e 

MTB4.6.1. Resolve problemas 
xeométricos que impliquen 
dominio dos contidos traballados 
utilizando estratexias heurísticas 
de razoamento. 

CMCT, 
CAA 

Resolve problemas xeométricos de forma 
razoada. 
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MATEMÁTICAS B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de 
problemas, realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

Analiza e comprende o enunciado de 
problemas sinxelos de sumas e/ou restas, 
contándoo con outras palabras. 

reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MATEMÁTICAS B4.6. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MTB4.6.2. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 

CMCT, 
CAA, 
CSIEE 

Resolve problemas de medida de forma 
razoada. 

 
 

CIENCIAS SOCIAIS 

ÁREA CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE C.C. MÍNIMO ESIXIBLE 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.1.Recoñecer e situar os 
elementos principais do 
sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os 
elementos principais do Sistema 
Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CMCCT, 
CD 

Identifica, localiza os elementos principais 
do Sistema Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas características 
básicas. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.15. Explicar a 
importancia e as 
consecuencias da 
intervención humana no 

CSB2.15.2.Explica a importancia 
de coidar a atmosfera e as 
consecuencias de non facelo. 

CSC, 
CCL 

Explica a importancia de coidar a atmosfera 
e as consecuencias de non facelo. 
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ÁREA CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE C.C. MÍNIMO ESIXIBLE 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.1.Recoñecer e situar os 
elementos principais do 
sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os 
elementos principais do Sistema 
Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CMCCT, 
CD 

Identifica, localiza os elementos principais 
do Sistema Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas características 
básicas. 

medio próximo valorando a 
necesidade dun 
desenvolvemento sostible. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.15. Explicar a 
importancia e as 
consecuencias da 
intervención humana no 
medio próximo valorando a 
necesidade dun 
desenvolvemento sostible. 

CSB2.15.3 Propón algunhas 
medidas para o desenvolvemento 
sostible e un consumo 
responsable. 

CSC, 
CCL 

Propón algunhas medidas para o consumo 
responsable. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.2.Localizar o planeta 
Terra e a Lúa no sistema 
solar recoñecendo as súas 
características principais, 
movementos e 
consecuencias máis 
directas que producen na 
súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

CSB2 2.1.Describe de forma 
sinxela os movementos 
terrestres, o eixe do xiro e os 
polos xeográficos. 

CMCCT, 
CCL 

Describe de forma sinxela os movementos 
terrestres, o eixe do xiro e os polos 
xeográficos. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.2.Localizar o planeta 
Terra e a Lúa no sistema 
solar recoñecendo as súas 
características principais, 
movementos e 
consecuencias máis 
directas que producen na 
súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

CSB2.2.2.Expón, de maneira 
sinxela, como se produce o 
cambio entre o día e a noite e as 
estacións do ano como 
consecuencia dos movementos 
terrestres. 

CMCCT, 
CCL 

Expón, de maneira sinxela, como se 
produce o cambio entre o día e a noite e as 
estacións do ano como consecuencia dos 
movementos terrestres. 



25 

 

ÁREA CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE C.C. MÍNIMO ESIXIBLE 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.1.Recoñecer e situar os 
elementos principais do 
sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os 
elementos principais do Sistema 
Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CMCCT, 
CD 

Identifica, localiza os elementos principais 
do Sistema Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas características 
básicas. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.2.Localizar o planeta 
Terra e a Lúa no sistema 
solar recoñecendo as súas 
características principais, 
movementos e 
consecuencias máis 
directas que producen na 
súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

CSB2.2.3.Identifica a Lúa como 
satélite da Terra e describe 
algunha das súas característica 
principais. 

CMCCT, 
CCL 

Identifica a Lúa como satélite da Terra. 
Tamaños e eclipses 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.2.Localizar o planeta 
Terra e a Lúa no sistema 
solar recoñecendo as súas 
características principais, 
movementos e 
consecuencias máis 
directas que producen na 
súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

CSB2 2.1.Describe de forma 
sinxela os movementos 
terrestres, o eixe do xiro e os 
polos xeográficos. 

CMCCT, 
CCL 

Describe de forma sinxela os movementos 
terrestres, o eixe do xiro e os polos 
xeográficos. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.2.Localizar o planeta 
Terra e a Lúa no sistema 
solar recoñecendo as súas 
características principais, 
movementos e 
consecuencias máis 
directas que producen na 
súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

CSB2.2.2.Expón, de maneira 
sinxela, como se produce o 
cambio entre o día e a noite e as 
estacións do ano como 
consecuencia dos movementos 
terrestres. 

CMCCT, 
CCL 

Expón, de maneira sinxela, como se 
produce o cambio entre o día e a noite e as 
estacións do ano como consecuencia dos 
movementos terrestres. 

CIENCIAS B2.2.Localizar o planeta CSB2.2.3.Identifica a Lúa como CMCCT, Identifica a Lúa como satélite da Terra. As 
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ÁREA CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE C.C. MÍNIMO ESIXIBLE 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.1.Recoñecer e situar os 
elementos principais do 
sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os 
elementos principais do Sistema 
Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CMCCT, 
CD 

Identifica, localiza os elementos principais 
do Sistema Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas características 
básicas. 

SOCIAIS Terra e a Lúa no sistema 
solar recoñecendo as súas 
características principais, 
movementos e 
consecuencias máis 
directas que producen na 
súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

satélite da Terra e describe 
algunha das súas característica 
principais. 

CCL mareas, a gravidade. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.3.Identificar as capas da 
Terra segundo a súa 
estrutura sexa interna ou 
externa. Explicar que é un 
volcán, que acontece no 
momento da erupción e 
algunhas medidas de 
actuación básicas para a 
prevención de danos. 

CSB2.3.1.Identifica, nomea e 
describe as capas da Terra. 

CMCCT, 
CCL 

Identifica, nomea e describe as capas da 
Terra. Atmosfera – hidrosfera – litosfera 
(núcleo, manto e codia ) 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.3.Identificar as capas da 
Terra segundo a súa 
estrutura sexa interna ou 
externa. Explicar que é un 
volcán, que acontece no 
momento da erupción e 
algunhas medidas de 
actuación básicas para a 
prevención de danos. 

CSB2.3.2. Explica que é un 
volcán e que acontece cando 
entra en erupción e nomea 
algunha medida para previr 
danos. 

CMCCT, 
CCL, 
CAA 

Explica que é un volcán e que acontece 
cando entra en erupción. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B.3.Identificar diferencia    
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ÁREA CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE C.C. MÍNIMO ESIXIBLE 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.1.Recoñecer e situar os 
elementos principais do 
sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os 
elementos principais do Sistema 
Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CMCCT, 
CD 

Identifica, localiza os elementos principais 
do Sistema Solar: o Sol, os planetas e 
recoñece algunha das súas características 
básicas. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B3.1.Expoñer e explicar a 
organización social, política 
e territorial da contorna 
(Concello Cidades,vilas e 
aldeas) 

CSB3.1.1.Describe a estrutura 
básica da organización social, 
política e territorial da contorna 
próxima.(Concello Cidades,vilas 
e aldeas) 

CSC, 
CCL 

Identifica a estrutura básica da organización 
social da contorna próxima. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B3.2.Valorar a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística de Galicia 
respectando as diferenzas. 

CSB3.2.1.Recoñece, partindo da 
realidade galega, a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística nun mesmo territorio 
como fonte de enriquecemento 
cultural. 

CSC, 
CEC 

Recoñece, partindo da realidade galega, a 
diversidade cultural galega. 

CIENCIAS DA NATUREZA 

ÁREA CA EA C. Clave Mínimo esixible 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B1.1. Realizar un proxecto 
para a obtención dun 
produto como resultado dun 
problema formulado, 
elaborando con certa 
autonomía documentación 
sobre o proceso. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza a información 
importante, obtén conclusións e 
comunica o resultado de forma 
oral e escrita de maneira 
ordenada, clara e limpa, en 
diferentes soportes. 

CAA, 
CCL, 
CMCCT, 
CSIEE, 
CD 

E capaz de localizar información para 
realizar un proxecto, explicando os 
resultados oralmente ou por escrito, na 
libreta ou na web. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B1.1. Realizar un proxecto 
para a obtención dun 
produto como resultado dun 
problema formulado, 
elaborando con certa 
autonomía documentación 
sobre o proceso. 

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

CAA, 
CMCCT, 
CSIEE 

É autónomo para escoller os medios de 
información para obter a información e 
tamén para presentar os resultado. 

CIENCIAS DA B1.2. Establecer CNB1.2.1. Establece conxecturas CAA, Descubre e utiliza distintas estratexias para 
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ÁREA CA EA C. Clave Mínimo esixible 

NATUREZA conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no 
seu contorno por medio da 
observación, e obter unha 
información. 

de sucesos ou problemas do seu 
contorno mediante a observación 
obtén unha información. 

CMCCT, 
CSIEE 

a resolución de problemas. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B1.3. Traballar de forma 
cooperativa apreciando o 
coidado pola seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando 
as ferramentas e facendo 
un uso axeitado dos 
materiais. 

CNB1.3.1. Coñece e aplica 
estratexias para estudar e 
traballar de forma eficaz 
individualmente e en equipo, 
amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos. 

CAA, 
CMCT, 
CSC, 
CSIEE 

É capaz de traballar individualmente e en 
equipo e de resolver conflictos de forma 
pacífica. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B2.1. Coñecer a morfoloxía 
externa do propio corpo e 
os órganos máis 
importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía 
externa do propio corpo, o seu 
funcionamento nun sentido global 
e os cambios nas distintas etapas 
da vida. 

CMCCT Coñece e distinguir as partes do corpo: 
cabeza, tronco, extremidades. Cara-cráneo. 
Tórax-abdome. Brazo, antebrazo e man. 
Perna e pé. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B2.1. Coñecer a morfoloxía 
externa do propio corpo e 
os órganos máis 
importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.2. Coñece os principais 
órganos vitais e entende a súa 
importancia no funcionamento do 
organismo. 

CMCCT Coñece os aparellos (locomotor, dixestivo, 
respiratorio, excretor, e circulatorio), as súas 
partes e órganos vitais  e entende a súa 
importancia no funcionamento do 
organismo. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B2.2. Identificar e explicar 
as consecuencias para a 
saúde e o 
desenvolvemento persoal 
de determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso 
deseñando protocolos para 
a súa prevención. 

CNB2.2.1 Emprega hábitos de 
hixiene, de exercicio e de 
alimentación sa na escola. 

CMCCT, 
CSC 

Emprega hábitos de hixiene no centro 
aseándose antes e despois das comidas. 
Practicas actividades lúdicas e deportivas 
no patio. 
Intenta comer menús saudables, tanto nas 
merendas como no comedor do centro 
valorando a importancia de intentar comer 
de todo. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B2.2. Identificar e explicar 
as consecuencias para a 

CNB2.2.2. Recoñece algúns 
factores causantes das 

CMCCT Coñece e prevén algunhas enfermidades 
habituais dos nenos, especialmente  
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saúde e o 
desenvolvemento persoal 
de determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso 
deseñando protocolos para 
a súa prevención. 

enfermidades máis habituais 
(caries, catarros, gripe e 
obesidade) e aplica actuacións 
para á súa prevención. 

practicando deporte , abrigándose 
correctamente ou comendo sá. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B2.3. Deseñar un menú 
equilibrado para a súa 
idade. 

CNB2.3.1. Clasifica alimentos en 
función dos nutrientes principais. 

CMCCT Recoñece e clasifica os alimentos dun menú 
segundo a roda ou a pirámide de alimentos. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B2.3. Deseñar un menú 
equilibrado para a súa 
idade. 

CNB2.3.2. Diferencia entre dieta 
equilibrada e non equilibrada e 
elabora un menú saudable na 
escola. 

CMCCT, 
CSC, 
CSIEE 

Diferencia entre dieta equilibrada e non 
equilibrada estudando un menú segundo a 
roda de alimentos. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B3.1. Identificar e clasificar, 
con criterios científicos, 
animais e plantas do seu 
contorno próximo, 
recoñecer as súas 
características principais e 
buscar información en 
fontes variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e 
recoñece as características 
básicas e clasifica animais 
vertebrados e invertebrados do 
seu contorno, con criterio 
científico. 

CMCCT, 
CSIEE 

Clasifica animais vertebrados da contorna, 
tendo en conta as súas propiedade: pel, 
reprodución, respiración, temperatura, 
desprazamento e alimentación. 
Distingue os principais invertebrados 
terrestes e mariños da contorna. 
Describindo o seu aspecto, reprodución, 
respiración, desprazamento e alimentación. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B3.1. Identificar e clasificar, 
con criterios científicos, 
animais e plantas do seu 
contorno próximo, 
recoñecer as súas 
características principais e 
buscar información en 
fontes variadas. 

CNB3.1.2. Observa, identifica e 
recoñece as características das 
plantas do seu contorno e 
clasifícaas con criterio científico. 

CMCCT, 
CCL, 
CSIEE 

Clasifica as plantas do seu contorno 
segundo sexan árbores, arbustos ou 
herbáceos. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B3.1. Identificar e clasificar, 
con criterios científicos, 
animais e plantas do seu 
contorno próximo, 

CNB3.1.3. Utiliza claves e guías 
para a clasificación de animais e 
plantas. 

CMCCT, 
CAA 

Clasifica animais e plantas atendendo a 
distintos criterios. 
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recoñecer as súas 
características principais e 
buscar información en 
fontes variadas. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B3.2. Observar e rexistrar 
de forma cooperativa, algún 
proceso asociado ao ciclo 
vital dun ser vivo, no seu 
medio ou na aula. 
Comunicar de xeito oral e 
escrito os resultados, 
empregando soportes 
textuais variados. 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de 
relación, reprodución e 
alimentación dun ser vivo e as 
explica empregando diferentes 
soportes. 

CMCCT Explica as funcións de relación, 
reproducción e alimentación dos  animais 
máis comúns da contorna. 
Explica as funcións de relación, 
reproducción e alimentación dalgunha das 
plantas da contorna. 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

B3.2. Observar e rexistrar 
de forma cooperativa, algún 
proceso asociado ao ciclo 
vital dun ser vivo, no seu 
medio ou na aula. 
Comunicar de xeito oral e 
escrito os resultados, 
empregando soportes 
textuais variados. 

CNB3.2.2. Rexistra e comunica 
de xeito oral e escrito os 
resultados da observación do 
ciclo vital previamente 
planificado. 

CMCCT, 
CCL, 
CSIEE, 
CD 

Coñece o ciclo vital das persoas: infancia, 
adolescencia, adulto e madurez. 

 
 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA 

ÁREA CRITERIO DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE C.C.  
MÍNIMO ESIXIBLE 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B1.1. Comprender o 
sentido xeral, e a 
información máis relevante 
en interaccións verbais, con 
estruturas simples e léxico 
de uso cotiá (os deportes, 
os animais, as comidas 

PLEB1.1. Comprende o sentido 
xeral e a información máis 
relevante en interaccións verbais, 
con estruturas simples e léxico de 
uso cotiá. 

CCL Comprende as preguntas de información 
básica : What`s your name?, How aold are 
yoy?, Where do you live? How many...? 
 
 
Comprende cando escoita que número é: 
What number is it(from 0 to 100)? It's 
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preferidas), conectados cos 
propios intereses e coas 
propias experiencias e 
articulados con claridade e 
lentamente transmitidos de 
viva voz ou por medios 
técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e 
conten co apoio visual 
correspondente. B1.2. 
Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, e a información mais 
relevante do texto. B1.3. 
Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos nos 
diferentes contextos 
comunicativos de forma 
significativa. 

number __ 
 
Entende cando escoita e se lle pregunta 
polas cores: What colour is it? 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B1.1. Comprender o 
sentido xeral, e a 
información máis relevante 
en interaccións verbais, con 
estruturas simples e léxico 
de uso cotiá (os deportes, 
os animais, as comidas 
preferidas), conectados cos 
propios intereses e coas 
propias experiencias e 
articulados con claridade e 
lentamente transmitidos de 
viva voz ou por medios 

PLEB1.2. Comprende os puntos 
principais de narracións e 
presentacións breves e sinxelas e 
ben estruturadas sobre temas 
familiares ou do seu interese, que 
conteñen con imaxes e 
ilustracións que clarifiquen o seu 
significado. 

CCL 

Entende as preguntas acerca da historieta e 
é quen de responder axeitadamente unha 
vez escoitada 
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técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e 
conten co apoio visual 
correspondente. B1.2. 
Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, e a información mais 
relevante do texto. B1.3. 
Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos nos 
diferentes contextos 
comunicativos de forma 
significativa. 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B2.1. Falar de si mesmo e 
das persoas da súa 
contorna inmediata, de 
obxectos, así como de 
expresar os seus gustos e 
intereses, usando 
expresións e frases 
sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente 
illadas ou enlazadas con 
conectores básicos 
(and/or). B2.2. Participar de 
forma activa e 
comprensible en conversas 
que requiran un intercambio 
directo de información en 
áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas 
moi familiares, aínda que 

PLEB2.3. Amosa unha actitude 
de escoita atenta. 

CSC 

 
Recoñece o tema principal do que escoita e 
é quen de responder a preguntas 
relacionadas co visionado. 
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en ocasións a pronuncia 
non sexa tan clara e poida 
provocar confusións 
lingüísticas. B2.3. Producir 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral 
e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de 
temas previamente 
traballados de forma oral e 
de interese para o 
alumnado e conte con 
apoio visual en soporte 
papel ou dixital. B3.2. 
Discriminar patróns gráficos 
e recoñecer os significados 
e intencións comunicativas 
básicas que expresen 
pausas, exclamacións, 
interrogacións e 
interrogacións. B3.3. 
Coñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas 
para a comprensión do 
sentido xeral, e as ideas 
principais en textos escritos 
sinxelos. 

PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, relacionadas 
cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

CCL 

Comprende frases simples escritas, 
relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 
 
 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral 
e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de 
temas previamente 

PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dunha historia sinxela 
acompañada de apoio visual 
redundante e identifica os e as 
personaxes principais. 

CCL Unha vez traballada  a historia compréndea 
e pode responder a preguntas sobre a 
mesma 
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traballados de forma oral e 
de interese para o 
alumnado e conte con 
apoio visual en soporte 
papel ou dixital. B3.2. 
Discriminar patróns gráficos 
e recoñecer os significados 
e intencións comunicativas 
básicas que expresen 
pausas, exclamacións, 
interrogacións e 
interrogacións. B3.3. 
Coñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas 
para a comprensión do 
sentido xeral, e as ideas 
principais en textos escritos 
sinxelos. 

 
 
 
 
 
 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral 
e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de 
temas previamente 
traballados de forma oral e 
de interese para o 
alumnado e conte con 
apoio visual en soporte 
papel ou dixital. B3.2. 
Discriminar patróns gráficos 
e recoñecer os significados 
e intencións comunicativas 
básicas que expresen 
pausas, exclamacións, 
interrogacións e 
interrogacións. B3.3. 

PLB3.6. Amosa interese por 
informase, comunicarse e 
aprender a través dos textos 
escritos. 

CCL, 
CSIEE 

É quen de procesar adecuadamente a 
información relevante de textos escritos, 
sempre relacionados con vocabulario 
previamente traballado 
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Coñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas 
para a comprensión do 
sentido xeral, e as ideas 
principais en textos escritos 
sinxelos. 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B4.1. Escribir textos 
sinxelos seguindo un 
modelo dado, compostos 
de frases simples illadas, 
nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para 
falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e 
de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións 
familiares e predicibles. 
B4.2. Aplicar patróns 
gráficos e convencións 
ortográficas básicas para 
escribir con razoable 
corrección frases curtas 
que utiliza normalmente ao 
falar, cunha ortografía 
aceptable. B4.3. Iniciarse 
no uso das ferramentas 
informáticas para completar 
actividades predeseñadas 
polo persoal docente. 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa 
vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 

CCL 

Escribe frases sinxelas respectando a orde 
correcta e empregando vocabulario xa 
traballado. 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B4.1. Escribir textos 
sinxelos seguindo un 
modelo dado, compostos 

PLEB4.5. Responde de forma 
escrita a preguntas sobre temas 
traballados en clase como, por 

CCL É quen de resolver exercicios que implican 
empregar as estructuras que se traballan 
diariamente na clase con corrección. As 
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de frases simples illadas, 
nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para 
falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e 
de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións 
familiares e predicibles. 
B4.2. Aplicar patróns 
gráficos e convencións 
ortográficas básicas para 
escribir con razoable 
corrección frases curtas 
que utiliza normalmente ao 
falar, cunha ortografía 
aceptable. B4.3. Iniciarse 
no uso das ferramentas 
informáticas para completar 
actividades predeseñadas 
polo persoal docente. 

exemplo, onde está un obxecto 
ou un lugar, de que cor é un 
obxecto, que hora é, cales son os 
seus gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar. 

preguntas que debe saber responder son, 
entre outras, How do you spell? I spell... 
What's your name? I'm … 
How old are you? I'm … 
Where do you live? I live in... 
How are you today? I'm fine, thanks. 
Do you...? Yes, I do/ No, I don't. 
What do you do in your free time? I do.../ I 
don't … 
Are you …? Yes, I am/ No, I'm not. 
Is it a ….? Yes, it is. 
Has it got …? Yes, it has./No, it hasn't. 
Is it a ….? 
 
Can you...? Yes, I can. No, I can't. 
Can she/he/it ….? Yes she/he/it can. 
 
Do you like …? Yes, I do./ No, I don't. 
at the beach) 
 
What are you wearing? I'm wearing 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B4.1. Escribir textos 
sinxelos seguindo un 
modelo dado, compostos 
de frases simples illadas, 
nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para 
falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e 
de aspectos da súa vida 

PLEB4.8. Valora a lingua escrita 
como medio de comunicación. 

CCL, 
CSC 

Valora o inglés escrito como fonte de 
información e que lle sirve para 
comunicarse cos demáis. 
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cotiá, en situacións 
familiares e predicibles. 
B4.2. Aplicar patróns 
gráficos e convencións 
ortográficas básicas para 
escribir con razoable 
corrección frases curtas 
que utiliza normalmente ao 
falar, cunha ortografía 
aceptable. B4.3. Iniciarse 
no uso das ferramentas 
informáticas para completar 
actividades predeseñadas 
polo persoal docente. 

PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais básicos e 
significativos e aplicar 
progresivamente os 

coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha 

comprensión adecuada do 
texto. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e 
desexos de participar en 
actividades individuais ou 
colectivas que soliciten o 

seu uso comunicativo. 
B5.3. Iniciar e rematar as 

interaccións 
adecuadamente. B5.4. 
Obter e dar información 
básica persoal, a súa 

contorna máis inmediata e 
na situación de 

comunicación propia da 

PLEB5.3. Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases 

simples con imaxes ilustrativas. 

CCL 

Parcicipa en actividades con flashcards, 
imaxes on line, 
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aula. B5.5. Expresar 
nocións básicas e relativas 

a tamaño, cantidade, 
posesión,número calidades 
físicas, forma, cor, tempo 

atmosférico B5.6. Expresar 
a localización dos obxectos. 
B5.7. Expresar e identificar 

os seus desexos. B5.8. 
Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas 
máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións 
comunicativas propias do 

seu nivel. B5.9. Recoñecer 
as estruturas sintácticas 

básicas e os seus 
significados asociados. 

B5.10. Utilizar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 

enlazar palabras ou grupos 
de palabras con conectores 

básicos como “e, ou”, 
adecuándoas aos 

propósitos comunicativos. 
B5.11. Mostrar un control 
limitado dun conxunto de 

estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de 

oracións e frases dentro un 
repertorio memorizado. 
B5.12. Comprender e 

utilizar o léxico propio do 
nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 
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B5.13. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás 

e temas habituais e 
concretos relacionados 
coas súas experiencias. 

B5.14. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 

do texto e os seus 
expoñentes máis habituais. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ÁREA CA EA C. Clave Mínimo esixible 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B2.1. Aceptar e respectar a 
propia realidade corporal e 
a dos e das demais. 

EFB2.1.1. Respecta a 
diversidade de realidades 
corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os 
nenos e nenas da clase. 

CSC, 
CAA 

Coñece, acepta e respecta o propio corpo e 
os dos demais 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo 
para adaptar o movemento 
ás circunstancias e 
condicións de cada 
situación, sendo capaz de 
representar mentalmente o 
seu corpo na organización 
das accións motrices. 

EFB2.2.1. Recoñece os dous 
tipos de respiración. 

CAA, 
CSC 

Adapta os movementos e limitaciós propias 
as diferentes situación motrices que van 
xurdindo. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo 
para adaptar o movemento 
ás circunstancias e 
condicións de cada 
situación, sendo capaz de 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio 
sobre distintas bases de 
sustentación en diferentes 
posturas e posicións, durante un 
tempo determinado. 

CSC, 
CAA 

 Manten o equilibrio en posicións estáticas e 
dinámicas variadas sinxelas. 
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representar mentalmente o 
seu corpo na organización 
das accións motrices. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo 
para adaptar o movemento 
ás circunstancias e 
condicións de cada 
situación, sendo capaz de 
representar mentalmente o 
seu corpo na organización 
das accións motrices. 

EFB2.2.3. Coñece os músculos e 
articulacións principais que 
participan en movementos 
segmentarios básicos e no 
control postural. 

CMCCT, 
CAA, 
CSC 

Coñece os músculos e articulacións 
principais do noso corpo. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo 
para adaptar o movemento 
ás circunstancias e 
condicións de cada 
situación, sendo capaz de 
representar mentalmente o 
seu corpo na organización 
das accións motrices. 

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-
dereita de diferentes obxectos, 
persoas e espazos en 
movemento. 

CAA, 
CSC, 
CSIEE 

Ten conciencia da propia lateralidade así 
como da dominancia lateral 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo 
para adaptar o movemento 
ás circunstancias e 
condicións de cada 
situación, sendo capaz de 
representar mentalmente o 
seu corpo na organización 
das accións motrices. 

EFB2.2.5. Reacciona ante 
combinacións de estímulos 
visuais, auditivos e táctiles, 
dando respostas motrices 
axeitadas no tempo e no espazo. 

CAA, 
CSC, 
CSIEE 

É  capaz  de  reaccionar axeitadamente 
diante de distintos tipos de estímulos 
sinxelos. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade 
de estímulos e 
condicionantes espazo-

EFB3.1.1. Realiza 
desprazamentos en diferentes 
tipos de contornos intentando non 
perder o equilibrio nin a 

CSC, 
CCEC, 
CAA 

Realiza diferentes desplazamentos según 
os parámetros de espacio-tempo. 
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temporais, seleccionando e 
combinando as habilidades 
motrices básicas e 
adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma 
eficaz. 

continuidade, e intentando 
axustar a súa realización aos 
parámetros espazo-temporais. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade 
de estímulos e 
condicionantes espazo 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade 
motriz básica do salto en 
diferentes tipos de contornos 
intentando non perder o equilibrio 
e a continuidade, e intentando 
axustar a súa realización aos 
parámetros espazotemporais. 

CSC, 
CCEE, 
CAA 

Realiza diferentes  tipos de  saltos sinxelos. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade 
de estímulos e 
condicionantes espazo 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades 
motrices básicas de manipulación 
de obxectos (lanzamento, 
recepción) en diferentes tipos de 
contornos intentando aplicar os 
xestos axeitados e utilizando os 
segmentos dominantes. 

CSC, 
CCEE, 
CAA 

Lanza e recepciona con distintos tipos de 
móbiles de forma adecuada co seu lado 
dominante (tren superior , tren inferior) 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade 
de estímulos e 
condicionantes espazo 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 
diferentes posicións e superficies. 

CSC, 
CAA, 
CSIEE 

Manten o equilibrio en posicións estáticas e 
dinámicas variadas sinxelas. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma 
estética e creativa, 
comunicando sensacións, 
emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa 
personaxes, situacións, 
sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo, 
individualmente, en parellas ou 
en grupos. 

CCEC, 
CSC, 
CAA 

Utiliza os recursos expresivos do corpo e do 
movemento para comunicar sensacións, 
emocións e ideas. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma 
estética e creativa, 

EFB4.1.2. Realiza movementos a 
partir de estímulos rítmicos ou 
musicais, individualmente e en 
parellas. 

CCEC, 
CSC, 
CAA 

Sincroniza movementos con estructuras 
rítmicas sinxelas. 
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comunicando sensacións, 
emocións e ideas. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma 
estética e creativa, 
comunicando sensacións, 
emocións e ideas. 

EFB4.1.3. Coñece e practica 
bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura galega 
e doutras culturas, seguindo unha 
coreografía básica. 

CCEC, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE 

Coñece e reproduce coreografías sinxelas 
de distintos tipos de bailes e danzas. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma 
estética e creativa, 
comunicando sensacións, 
emocións e ideas. 

EFB4.1.4. Leva a cabo 
manifestacións artísticas sinxelas 
en interacción cos compañeiros e 
compañeiras. 

CCEC, 
CSC, 
CAA 

Interactúa cos compañeiros en distintas 
manifestacións artísticas sinxelas. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos 
do exercicio físico, a 
hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a 
saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un 
mesmo ou mesma. 

EFB5.1.1. Mellora das 
capacidades físicas. 

CSIEE, 
CAA 

Comenza a recoñecer algunha capacidade 
física básica 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos 
do exercicio físico, a 
hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a 
saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un 
mesmo ou mesma. 

EFB5.1.2. Busca, de maneira 
guiada, información para 
comprender a importancia duns 
hábitos de alimentación correctos 
para a saúde. 

CSC, 
CSIE, 
CAA, 
CMCCT 

Coñece e comprende os beneficios dunha 
dieta correcta para a saúde.. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos 
do exercicio físico, a 
hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a 

EFB5.1.3. Coñece os efectos 
beneficiosos do exercicio físico 
para a saúde. 

CSC, 
CAA, 
CSIEE 

Coñece e comprende a importancia do 
exercicio físico para a saúde 
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saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un 
mesmo ou mesma. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos 
do exercicio físico, a 
hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a 
saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un 
mesmo ou mesma. 

EFB5.1.4. Adopta hábitos 
posturais axeitados. 

CSC, 
CAA, 
CCL, 
CSIEE, 
CMCCT 

Adopta hábitos posturais axeitados ante 
diferentes situación. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos 
do exercicio físico, a 
hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a 
saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un 
mesmo ou mesma. 

EFB5.1.5. Realiza os 
quecementos de forma 
autónoma. 

CSC, 
CAA, 
CSIEE 

Coñece a importancia dos quencementos 
nas sesión de educación física. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.2. Mellorar o nivel das 
súas capacidades físicas, 
regulando e dosificando a 
intensidade e duración do 
esforzo, tendo en conta as 
súas posibilidades e a súa 
relación coa saúde. 

EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de 
partida das capacidades físicas 
orientadas á saúde. 

CAA, 
CSC 

Comenza a recoñecer algunha capacidade 
física básica 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.2. Mellorar o nivel das 
súas capacidades físicas, 
regulando e dosificando a 
intensidade e duración do 
esforzo, tendo en conta as 
súas posibilidades e a súa 
relación coa saúde. 

EFB5.2.2. Identifica a frecuencia 
cardíaca en repouso e realizando 
actividade física. 

CAA, 
CMCCT, 
CSC 

Coñece a diferencia entre frecuencia 
cardíaca en repouso e en movemento. 
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.2. Mellorar o nivel das 
súas capacidades físicas, 
regulando e dosificando a 
intensidade e duración do 
esforzo, tendo en conta as 
súas posibilidades e a súa 
relación coa saúde. 

EFB5.2.3. Percibe diferentes 
niveis de intensidade e esforzo 
na estrutura da clase de 
Educación física. 

CAA, 
CSIEE, 
CSC 

Diferencia as partes da sesións e os seus 
cambios de intensidade. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.3. Identificar e 
interiorizar a importancia da 
prevención, a recuperación 
e as medidas de 
seguridade na realización 
da práctica da actividade 
física. 

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

CAA, 
CSC 

Coñece a importancia dos quencementos 
nas sesión de educación física. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B6.1. Resolver retos 
tácticos elementais propios 
do xogo e de actividades 
físicas, con ou sen 
oposición, aplicando 
principios e regras para 
resolver as situacións 
motrices, actuando de 
forma individual, 
coordinada e cooperativa e 
desempeñando as 
diferentes funcións 
implícitas en xogos e 
actividades 

EFB6.1.1. Iníciase no uso dos 
recursos adecuados para 
resolver situacións básicas de 
táctica individual e colectiva en 
situacións motrices habituais. 

CSC, 
CAA 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B6.1. Resolver retos 
tácticos elementais propios 
do xogo e de actividades 
físicas, con ou sen 
oposición, aplicando 
principios e regras para 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades 
motrices básicas en distintos 
xogos e actividades físicas. 

CAA, 
CSIEE, 
CSC 

Utiliza habilidades motrices básicas en 
xogos e actividades físicas. 
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resolver as situacións 
motrices, actuando de 
forma individual, 
coordinada e cooperativa e 
desempeñando as 
diferentes funcións 
implícitas en xogos e 
actividades 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B6.2. Coñecer a 
diversidade de actividades 
físicas, lúdicas e 
deportivas, en especial as 
de Galicia. 

EFB6.2.1. Recoñece as 
diferenzas e características 
básicas dos xogos populares, 
deportes colectivos, deportes 
individuais e actividades na 
natureza. 

CCEE, 
CAA, 
CSC 

Recoñece distintos xogos populares, 
deportes e actividades no medio natural. . 
 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B6.2. Coñecer a 
diversidade de actividades 
físicas, lúdicas e 
deportivas, en especial as 
de Galicia. 

EFB6.2.2. Recoñece xogos e 
deportes tradicionais de Galicia. 

CCEC, 
CAA, 
CSC 

Recoñece xogos tradicionais do contorno. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B6.2. Coñecer a 
diversidade de actividades 
físicas, lúdicas e 
deportivas, en especial as 
de Galicia. 

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

CSC, 
CAA 

Realiza diferentes xogos tradicionais 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B6.4. Manifestar respecto 
cara ao contorno e o medio 
natural nos xogos e 
actividades ao aire libre, 
identificando e realizando 
accións concretas dirixidas 
á súa preservación. 

EFB6.4.2. Utiliza os espazos 
naturais, respectando a flora e a 
fauna do lugar. 

CSC, 
CAA 

U.tiliza os espazos naturais repectando a 
flora e a fauna do lugar 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.1. Opinar tanto desde a 
perspectiva de participante 
como de espectador ou 

EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e 
debate de forma guiada sobre 
distintos aspectos da moda e a 

CSC, 
CAA, 
CSIEE, 

Participa activamente nos debates que 
poidan xurdir sobre a moda e a imaxe 
corporal. 
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espectadora, ante as 
posibles situacións 
conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e 
aceptando as opinións dos 
e das demais. 

imaxe corporal dos modelos 
publicitarios. 

CD 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.1. Opinar tanto desde a 
perspectiva de participante 
como de espectador ou 
espectadora, ante as 
posibles situacións 
conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e 
aceptando as opinións dos 
e das demais. 

EFB1.1.2. Explica aos seus 
compañeiros e ás súas 
compañeiras as características 
dun xogo practicado na clase. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE 

Explica ós seus compañeiros-as as 
características dun xogo practicado na 
clase. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.1. Opinar tanto desde a 
perspectiva de participante 
como de espectador ou 
espectadora, ante as 
posibles situacións 
conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e 
aceptando as opinións dos 
e das demais. 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición 
para solucionar os conflitos de 
xeito razoable. 

CSC, 
CAA, 
CSIEE 

Implícase activamente na resolución de 
conflictos de forma razoable. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.1. Opinar tanto desde a 
perspectiva de participante 
como de espectador ou 
espectadora, ante as 
posibles situacións 
conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e 
aceptando as opinións dos 
e das demais. 

EFB1.1.4. Recoñece as condutas 
inapropiadas que se producen na 
práctica deportiva. 

CSC, 
CAA, 
CSIEE 

Reflexiona e recoñece condutas 
inapropiadas durante a sesión. 

EDUCACIÓN B1.2. Buscar e presentar EFB1.2.1. Utiliza as novas CD, Utiliza as novas tecnoloxías para localizar 
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FÍSICA información e compartila, 
utilizando fontes de 
información determinadas e 
facendo uso das 
tecnoloxías da información 
e a comunicación como 
recurso de apoio á área. 

tecnoloxías para localizar a 
información que se lle solicita. 

CAA, 
CSIEE 

información solicitada. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.2. Buscar e presentar 
información e compartila, 
utilizando fontes de 
información determinadas e 
facendo uso das 
tecnoloxías da información 
e a comunicación como 
recurso de apoio á área. 

EFB1.2.2. Presenta os seus 
traballos atendendo as pautas 
proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza. 

CCL, 
CD, CAA 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.2. Buscar e presentar 
información e compartila, 
utilizando fontes de 
información determinadas e 
facendo uso das 
tecnoloxías da información 
e a comunicación como 
recurso de apoio á área. 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas 
expresándose de forma correcta 
en diferentes situacións e 
respecta as opinións dos e das 
demais. 

CCL, 
CSC, 
CD 

Expresa as súas ideas e respeta as dos 
demais 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e 
social responsable, 
respectándose a un mesmo 
e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as 
normas e regras 
establecidas e actuando 
con interese e iniciativa 
individual e traballo en 

EFB1.3.1. Demostra certa 
autonomía resolvendo problemas 
motores. 

CSIEE, 
CAA, 
CCEC, 
CSC 

Demostra certa autonomía na resolución de 
problemas motrices. 



48 

 

ÁREA CA EA C. Clave Mínimo esixible 

equipo. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e 
social responsable, 
respectándose a un mesmo 
e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as 
normas e regras 
establecidas e actuando 
con interese e iniciativa 
individual e traballo en 
equipo. 

EFB1.3.2. Coñece e respecta a 
normas de educación viaria en 
contornos habituais e non 
habituais. 

CSC, 
CAA 

Coñece as normas de educación viaria. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e 
social responsable, 
respectándose a un mesmo 
e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as 
normas e regras 
establecidas e actuando 
con interese e iniciativa 
individual e traballo en 
equipo. 

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

CSC  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e 
social responsable, 
respectándose a un mesmo 
e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as 
normas e regras 
establecidas e actuando 

EFB1.3.4. Acepta formar parte do 
grupo que lle corresponda e o 
resultado das competicións con 
deportividade. 

CSC, 
CAA 

Acepta e relaciónase co grupo que lle 
corresponde e acata os resultados con 
deportividade. 
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con interese e iniciativa 
individual e traballo en 
equipo. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e 
social responsable, 
respectándose a un mesmo 
e aos outros e outras nas 
actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as 
normas e regras 
establecidas e actuando 
con interese e iniciativa 
individual e traballo en 
equipo. 

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

CSC, 
CSIEE, 
CAA 

Coñece e adopta as rutinas establecidas de 
coidado e hixiene corporal despois da 
práctica de educación  física 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Música) 

ÁREA CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR  DE APRENDIZAXE C.C. MÍNIMO ESIXIBLE 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

B1.2. Identificar e describir 
as características de 
elementos musicais e 
calidades dos sons do 
contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá 
información salientable sobre 
elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do contexto. 

CCEC, 
CMCCT 

1.2.1.1. Recoñece os parámetros do son 
(altura, intensidade, duración e timbre) e 
discrimínaos correctamente. 

1.2.1.2. Identifica o acento e o pulso nunha 
partitura, entendendo o que implica cada un 
deles. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

B1.3. Analizar a 
organización de obras 
musicais sinxelas e 
describir os elementos que 
as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de 
voces e instrumentos, e 
agrupacións instrumentais ou 
vocais. 

CCEC, 
CAA 

1.3.1.1. Recoñece e diferencia as voces 
masculinas, femininas e infantís, e iniciouse 
na súa clasificación atendendo  ao seu 
rexistro vocal. 

1.3.1.2. Discrimina visual e auditivamente as 
tres grandes familias instrumentaise os 
instrumentos máis importantes de cada unha 
delas. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

B1.3. Analizar a 
organización de obras 

EMB1.3.2. Identifica e describe 
variacións e contrastes de 

CCEC, 
CAA 

1.3.2.4. Identifica os contrastes de 
intensidade (fortísimo, forte, mezzoforte, 
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(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

musicais sinxelas e 
describir os elementos que 
as compoñen. 

velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

piano e pianísimo) e de tempo (velocidade) 
nunha obra musical. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

B1.3. Analizar a 
organización de obras 
musicais sinxelas e 
describir os elementos que 
as compoñen. 

EMB1.3.3. Identifica os compases 
binarios e ternarios, e iniciouse no 
traballo con eles. 

CCEC, 
CAA 

1.3.3.5. Identifica os compases binarios e 
ternarios. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

B1.4. Utilizar recursos 
gráficos durante a audición 
dunha peza musical. 

EMB1.4.2. Identifica as partes 
dunha peza musical sinxela e 
presenta graficamente a súa 
estrutura. 

CCEC, 
CAA 

1.4.2.1. Identifica as partes dunha peza 
musical sinxela e presenta gráficamente a 
súa estructura. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

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

EMB2.1.1. Utiliza de xeito 
correcto a linguaxe musical 
traballada para a interpretación 
de obras. 

CCEC, 
CAA 

2.1.1.1. Aplica de  xeito correcto a linguaxe 
musical traballada na interpretación de obras 
musicais. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

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

EMB2.1.3. Interpreta pezas 
vocais e instrumentais sinxelas 
con distintos agrupamentos con e 
sen acompañamento. 

CCEC, 
CSC 

2.1.3.4. Coñece a dixitación das notas si, la 
e sol na frauta doce. 

2.1.3.5. Interpreta coa frauta doce pezas 
instrumentais sinxelas. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

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

EMB3.1.2. Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma 
sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC, 
CAA, 
CMCCT 

3.1.2.1. Reproduce pequenas coreografías 
seguindo a estructura dunha obra musical 
(binaria ou ternaria). 

 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
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B1.3. Clasificar texturas, formas e cores 
atendendo a distintos criterios. 

EPB1.3.3. Diferencia e recoñece 
as diferentes texturas, liñas, 
formas e cores nas composicións 
artísticas, e  expresa as 
sensacións que lle provocan. 

CCEC, 
CCL 

Describe e recoñece as diferentes 
texturas, liñas, formas e cores nas 
composicións artísticas, e expresa o 
sentimento que lle producen. 

B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as 
autores/as e as súas obras máis significativas, 
facendo fincapé na cultura propia. 

EPB1.4.2. Procura información 
sobre artistas plásticos/as da 
cultura propia e de outras, e 
sobre a súa obra. 

CCEC, 
CSC, 
CAA 

Procura información sobre artistas 
plásticos/as  e sobre a súa obra. 

B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as 
autores/as e as súas obras máis significativas, 
facendo fincapé na cultura propia. 

EPB1.4.4. Relaciona artistas coas 
obras máis representativas. 

CCEC, 
CSC, 
CCL 

Recoñece obras e algunhas 
características de artistas traballados na 
aula.         

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un produto artístico 
final. 

EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias 
e mesturadas) e tonalidades 
cunha intención estética, 
manexando diferentes técnicas. 

CCEC, 
CAA 

Utiliza cores   e tonalidades con intención 
estética. 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un produto artístico 
final. 

EPB2.1.3. Manexa material 
diverso nas producións plásticas, 
explorando diversas técnicas e 
actividades manipulativas. 

CCEC, 
CAA 

Manexa lapis de cores, ceras e  
rotuladores  para a composición de 
obras. 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un produto artístico 
final. 

EPB2.1.4. Practica o recorte e 
pega materiais de diferentes 
texturas. 

CCEC, 
CAA 

 Practica o recorte e pega materiais de 
diferentes texturas para crear un collage. 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un produto artístico 
final. 

EPB2.1.6. Combina técnicas de 
picado, encartado e pegado. 

CCEC, 
CAA 

Combina técnicas de picado, encartado e 
pegado. 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un produto artístico 
final. 

EPB2.1.9. Fai composicións 
correctamente a partir do eixe de 
simetría. 

CCEC, 
CMCCT 

Utiliza liñas guía para centrar os 
debuxos. 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais EPB2.1.11. Debuxa a figura CCEC, Debuxa a figura humana partindo dunhas 
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adecuados para alcanzar un produto artístico 
final. 

humana, usando a cuadrícula 
para alcanzar as proporcións 
axeitadas. 

CMCCT liñas guía. 

B2.3. Respectar e valorar o traballo individual e 
en grupo. 

EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos 
en grupo respectando as ideas 
dos demais e colaborando coas 
tarefas encomendadas. 

CSC, 
CCEC, 
CAA 

Traballa en grupo para a elaboración de 
murais. 

RELIXIÓN 

ÁREA CA EA C. 
CLAVE 

MÍNIMO EXIXIBLE 

RELIXIÓN 
CATÓLICA 

B3.1. Asociar o Bautismo de Xesús 
co momento no que inicia a súa vida 
pública 

B3.1.1 Narra os cambios que o Bautismo 
introduce na vida de Xesús. 

CCL, 
CSC, 
CD, 
CCEC, 
CAA, 
CIE 

NON 

RELIXIÓN 
CATÓLICA 

B3.2. Distinguir como Xesús fai 
felices aos homes cos seus xestos e 
accións 

B3.2.1 Descubre e destaca, nos relatos de 
miragres, os xestos e accións de Xesús que 
fan felices aos homes 

B3.2.2. Respecta e valora o comportamento 
de Xesús cos pecadores. 

 Coñece algúns miragres de 
Xesús e identificaos como 
acción que fan felices as 
persoas 

RELIXIÓN 
CATÓLICA 

B3.3. Comparar as diferentes 
respostas dos amigos de Xesús ante 
a súa chamada. 

B3.3.1. Identifica e comenta algunhas 
características diferenciais nas respostas 
das persoas que chama Xesús nos relatos 
evanxélicos. 

 NON 

RELIXIÓN 
CATÓLICA 

B4.1. Sinalar a oración como unha 
forma de expresión da amizade con 
Deus. 

B4.1.1. Compon textos que expresen o 
diálogo da persoa con Deus. 

 

CCL, 
CSC, 
CD, 
CCEC 
CAA, 
CIE 

Elabora pequenos textos para 
comunicarse con Deus. 
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VALORES 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a 
representación que fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe que 
expresan os demais. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas. 

Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á toma de decisión. Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das 
súas emocións e das demais persoas. 

Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.3.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez 
que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo 
para a consecución de obxectivos. 

Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.4.2.Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.4.3. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das 
tarefas con axuda dunha persoa adulta. 

Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.5.1. Emprega algunha estratexia para facer fronte á incerteza, ao 
medo ou ao fracaso. 

Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.6.1. Participa na resolución de problemas escolares con 
seguridade e motivación. 

Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.6.2. Define e formula claramente problemas de convivencia. Observación sistemática e directa. 
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VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a 
representación que fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe que 
expresan os demais. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.7.1.Reflexiona, respondendo a preguntas, as consecuencias das 
súas accións. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto cara aos demais en 
situacións formais e informais da interacción social. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e emocións. Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación 
verbal e non verbal, en consonancia cos sentimentos. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal 
en exposicións orais. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o 
punto de vista da persoa que fala. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.2.2. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, 
demostrando interese polas outras persoas. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula.. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a 
comunicación. 

Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores. Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 

VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas. Observación sistemática e directa. 
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VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a 
representación que fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe que 
expresan os demais. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

CIVICOS 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha persoa adulta, diferentes ideas e 
opinións para atopar os seus aspectos comúns. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as calidades doutras persoas. Observación sistemática e directa. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.1.1 Establece relacións de confianza cos iguais e coas persoas 
adultas. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.1.2 Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración. Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.1.3 Pon de manifesto unha actitude aberta cara ás demais 
persoas compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción 
social na aula. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES VSCB3.2.3. Practica as estratexias de axuda entre iguais Observación sistemática e directa. 
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VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a 
representación que fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe que 
expresan os demais. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

SOCIAIS E 
CIVICOS 

Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o traballo en equipo. Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.3.2. Respecta as normas do centro escolar. Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, coa axuda dunha persoa adulta, de 
modo construtivo. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos 
e intencións nas relacións interpersoais. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.4.3. Analiza as emocións e sentimentos das partes en conflito. Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións 
escolares. 

Observación sistemática e directa. 
 

VALORES 
SOCIAIS E 
CIVICOS 

VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do 
seu sexo. 

Observación sistemática e directa. 
Diarios de aula. 
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2. Avaliación e cualificación 
 
Entendemos a avaliación como un continuo. 
 

Farase fincapé nos contidos do 1º e 2º trimestre coas actividades anteriormente comentadas de 
repaso e reforzo e, se fora o caso, nas de ampliación. 
 

Os instrumentos que se empregarán para realizar a avaliación do ensino-aprendizaxe será de 
diferente índole: 
 

 Observación directa: Mediante a observación das tarefas entregadas semanalmente 
realizado, esforzo, interese. 

 Rexistro anecdótico persoal: Sobre aspectos destacados  e puntuais durante o proceso de 
ensino–aprendizaxe, no relativo a contidos como a actitude. 

 Probas escritas: tarefas realizadas 

 Rexistro sistemático: Recollida de datos tanto da observación. 
 

Criterios de cualificación  
 
AVALIACIÓN: traballo desenvolto no 3º trimestre en base a actividades de repaso, reforzo e 
recuperación dos contidos impartidos no 1º e 2º trimestre. 

 

CUALIFICACIÓN: Procedemento para obter a cualificación final de curso:  

1.- Alumnado sen materias pendentes: 
-- Para alumnado que NON realiza as actividades propostas para este trimestre: media 

das cualificacións do 1º e 2º trimestres. 
-- Para alumnado que se esforza, traballa e realiza as tarefas propostas: nota media das 

2 avaliacións anteriores ENGADINDO ata un 10% da media. 
 
2.- Alumnado con algunha materia pendente: 

-- Para este alumnado: teremos en conta o traballo desenvolto na TOTALIDADE das 
actividades de recuperación propostas, ademáis do resto de actividades de reforzo e repaso. 

-- A recuperación das materias pendentes suporá unha nota máxima de 5 nas avaliacións 
suspensas. 

 
Si hai alumnado que ten materias suspensas e non realiza as actividades propostas terá unha 
cualificación negativa e  NON recuperará a materia. 

 

 

 
 
 
3. ACTIVIDADES  E  METODOLOXÍA 

3.1. ACTIVIDADES 
As actividades que propoñemos este terceiro trimestre parten dos coñecementos adquiridos polo 
alumnado no primerio e segundo trimeste así como actividades de reforzo para incidir sobre algún 
aspecto xa tratado.  
Na súa meirande parte as actividades que propoñemos intentan involucrar ás familias (receitas,, 
xogos…) e facer a situación máis levadeira. 
Todas as actividades dende o 16 de marzo están na aula virtual organizadas por carpetas en 
semanas. (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual2/course/view.php?id=150) 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual2/course/view.php?id=150
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TAREFA TEMPORALIZACIÓN 

Matemáticas: Tarefas de repaso e reforzo do libro de texto. Actividade de 
debuxar e medir cada alumno e alumna a súa habitación. 
- Textos de distinta tipoloxía (textos instructivos para elaborar receitas e 
xogos para facer en familia ) coas correspondentes actividades de 
comprensión lectora 

Contextualizáronse as actividades para adaptalas á situación de 
confinamento: 

 Dadas unhas pautas, o alumnado elaborou un vídeo breve de 
presentación e ánimo ás familias. 

 Diario dun día explicando como estaban vivindo o confinamento. 
Actividades relacionadas co libro de lectura Cómo hablar con tu robot: 
comprensión lectora, gramática, texto instructivo,  ortografía e actividade 
de Plástica (constrúe o teu robot con materiais de refugallo ). 
Naturais: Coidamos o noso corpo ( hábitos saudables, prevención de 
accidentes e de enfermidades ) 
Texto de comprensión sobre a Operación Balmis 
Inglés: repaso de todo con actividades de reforzo. 
 

  
Do 16 de marzo ao 3 
de abril 
 

Mini proxecto: “Los números de tu vida”, consistente no repaso das 
operacións de. suma, resta e multiplicación e resolución de problemas, a 
través dos números da vida cotiá do alumnado, tal como o código postal, 
o número de teléfono ou a matrícula do coche. 
Linguas: 
Describimos as nosas mascotas 
Actividades sobre o cómic: lectura dunhas viñetas, continucación dun 
cómic. Facer unha recomendación en video aos compñairo/as do seu 
cómic favorito 
Inglés: Exercicios interactivos de repaso, exercicios de escoita e 
identificación de imaxes na plataforma 
 

 
 

Do 14 ao 30 de abril 
 

Proxecto globalizado  O xogo da Oca: 
- Matemáticas: taboleiro matemático, deseñado polo alumnado,  no 
que hai que ir resolvendo problemas e operacións que o propio 
alumnado crea, para chegar á meta. 
- Naturais: Actividade sobre a oca e os animais vertebrados. 
- Sociais: O xogo da oca e a relación co camiño de Santiago. 
- Lengua: Origen del juego de la Oca. con actividades de 
comprensión e repaso de contidos grmaticais e lingüísticos 
- Lingua: Actividades sobre o texto Sete contos e unha oca 

- Plástica: How to draw a goose. 
- Inglés: Escoita de audios a través da plataforma Blink. Exercicios do 
traballado nos audios 
-Valores cívicos e sociais. Levamos a cabo esta materia de xeito 
globalizado, a través do desenvolvemento emocional e afectivo do 
alumnado, integrándoa co resto de materias. Traballamos valores 
como a empatía, a solidaridade ou a capacidade de sacrificio, tan 
importantes nestes tempos que estamos a vivir. 

Do 4 de maio ao 9 de 
maio 
 

 
Relixión:  
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A incorporación das competencias básicas no currículo da educación primaria require 
reconsiderar a práctica educativa para permitirlle ó alumnado integrar as súas aprendizaxes 
relacionándoas con diferentes tipos de contidos e poder usalos e aplicalos a situacións e 
contextos variados. 
  

 As actividades que se levarán a cabo neste tercer trimestre xirarán no repaso dos 
contidos dos trimestres anteriores, dando resposta as dificultades atopadas ao longo do curso e 
reforzando os contidos claves. 

 

 Debido ao carácter excepcional desta situación, partirase dos coñecementos que 
tiña o alumnado ao finalizar o trimestre anterior e continuarase coa súa formación a través de 
actividades o mais motivadoras posibles para que poidan seguir avanzando con interese. 

Adecuaranse as actividades a dita situación excepcional intentando favorecer o ritmo madurativo 
do alumnado. 

 
 Na medida do posible adaptarase as súas necesidades, xa que, nestas circunstancias tan 
aciagas, contamos con alumnos que lle é moi complicado a conectividade para poder realizar as 
actividades propostas e dependen de terceiras persoas para poder facerse con elas. 

 

ACTIVIDADES 
 

BLOQUE OBX CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 
BLOQUE 3. 
XESUCRIST
O, 
CUMPLIMEN
TO DA 
HISTORIA DA 
SALVACIÓN 

C, J, 
K, L 

B3.1. O Bautismo 
de Xesús: 
comenzo da misión 

Visionar un video sobre o bautismo de Xesús. 
Leer a cita bíblica Mc1, 7-11 
Completar un texto. 
Buscar as diferencias entre dous debuxos e colorear un deles. 
 

BLOQUE 3. 
XESUCRIST
O, 
CUMPLIMEN
TO DA 
HISTORIA DA 
SALVACIÓN 

C, 
E, 

G, H 

B3.2.  A misión de 
Xesús é facer 
felices aos homes 

Visionar un video sobre os miragres de Xesús. 
Debuxar o miragre que máis lle gustou. 
Ordenar letras para encontrar a palabra que falta na frase. 
Resolver unha sopa de letras sobre as ensinanzas e Xesús. 
Elaborar frases coas palabras da sopa de letras. 
 

BLOQUE 3. 
XESUCRIST
O, 
CUMPLIMEN
TO DA 
HISTORIA DA 
SALVACIÓN 

C, 
G, 

H, J, 
K, L 

B3.3. O 
seguimento de 
Xesús. Diferentes 
respostas á 
chamada de 
Xesús. 

Descubrir unha mensaxe seguindo as pegadas dos carteis. 
Relacionar cada pregunta ca súa resposta. 
Colorear os carteis que indican cousas imortantes para seguir a Xesús. 

BLOQUE4: 
PERMANENC
IA DE 
XESUCRIST
O NA 
HISTORIA: A 
IGREXA 

.C, 
D, 
E, F, 
G, 
H, J, 
K, L 

B4.1. Os cristianos 
expresan a 
amizade con Deus 
no diálogo con Él e 
a través da súa 
vida 

Ordenar grupos de palabras para construir unha frase. 
Escribir o noe de oracións que coñeza. 
Resolver unha sopa de letras cos nomes de oracións. 
Inventar e escribir unha oración. 

 
 
Educación artística (Música): 

BLOQUE Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

BLOQUE 1. 
ESCOITA 

j, d, o B1.1. Audición activa dunha 

selección de pezas instrumentais e 

1.1.1. Audición de pezas vocais e instrumentais de distintas 

características e procedencias para reflexionar nas sensacións que 
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BLOQUE Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

vocais de diferentes estilos e 

culturas, adaptadas á idade do 

alumnado.  
 

B1.4. Audición de obras musicais 

de distintas características e 

procedencias. 

nos provocou dita audición. 
 

 

1.4.4. Audición de pezas vocais e instrumentais de distintas 

características e procedencias, sobre as que posteriormente 

traballaremos aqueles aspectos da música que se estudaran ata o 

momento. 
BLOQUE 1. 
ESCOITA 

j B1.6. Recoñecemento de calidades 

dos sons: intensidade, duración, 

altura e timbre.  
 

 

B1.7. Acento e pulso. 
 

1.6.2. Audición de sons diferentes para recoñecer as súas 

calidades. 
1.6.3. Interpretación con percusión corporal ou instrumentos de 

pequena percusión de sons con diferente intensidade, duración, 

altura e timbre. 
 

1.7.4. Audición de obras musicais binarias, ternarias e cuaternarias 

para identificar a distinta colocación dos acentos. 

BLOQUE 1. 
ESCOITA 

j B1.8. Elementos musicais. Tempo e 

matices: fortísimo, forte, 

mezzoforte, piano e pianísimo.  
 

B1.9. Identificación dos rexistros de 

voces graves e agudas, así coma 

das posibles agrupaciónsvocais 

(solista, dúo, trío e coro) e 

instrumentais (solista, dúo, trío, 

orquestra de cámara e orquestra 

sinfónica).  
 

B1.10. Compases binarios e 

ternarios. 
 

1.8.1. Audición de esquemas rítmicos e melódicos con distinto 

tempo e dinámicas, para traballar os cambios que isto implica na 

súaexecución. 
 

1.9.5. Audición de obras musicais escritas para un instrumento 

solista, dúo, trío, orquestra de cámara e orquestra sinfónica. 
 

 

 

1.10.6.Actividades de identificación dos compases nunha partitura e 

exercicios para iniciarse no traballo con eles. 

BLOQUE 1. 
ESCOITA 

j B1.11. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha 

peza musical. Formas musicais 

binarias e ternarias. 

1.11.7. Audición de pezas vocais ou instrumentais, adaptadas á 

idade do alumnado e ao seus intereses, sobre as que 

posteriormente traballaremos a súa forma (AA, AB, ABA). 

BLOQUE 2. 
INTERPRE 
MUSICAL 

j, b B2.9. Creación guiada de pezas 

musicais sinxelas a partir de 

elementos dados. 
 

2.9.2. Favorecerase a creación musical por parte do alumnado 

empregando os elementos da linguaxe musical aprendidos durante 

o curso.  
 

BLOQUE 3. 
MÚSICA, 
MOV. E 
DANZA 

j, d, o B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou 

inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual e 

colectiva.  
 

3.3.3. Interpretación de pequenas coreografías adecuando o 

movemento corporal á música. 

 

 

3.2. METODOLOXÍA  E  RECURSOS 

 
Coma sempre o centro do ensino é o alumando e agora mais que nunca. Tratamos de ofrecerles 
unha atención o mais individualizada posible comunicándonos con eles a través de distintas 
canles tales como:  
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- Aplicación Abalar Móbil: usamos este recurso de mensaxería para comunicarnos coas familias 
aínda que non todas están usando a aplicación 

- Correo electrónico: facilitamos este recurso ás familias para enviar as tarefas que o 
alumnado/familias as reenvíen unha vez realizadas. 

No centro creouse unha conta a maiores para cada profesor/a co dominio pedrouzos.gal co fin de 
mellorar a comunicación coas familias. 

 Todas as familias facilitaron un correo electrónico e estano usando para comunicarse cos 
mestres/as aínda que hai algún caso puntual que non responde aos emails 

 
- Google Classroom: ferramenta para enviar,  recibir tarefas e correxir actividades.Permite gardar 
todas as tarefas que envía o alumnado dun xeito organizado. 
 
- Edmodo: plataforma dixital que usamos para comunicarnos tanto con alumnado como coas 
familias. Usamola tamén para o traballo semanal, unha vez rematado entrégano por esta mesma 
vía e permítenos arquivar e organizar tarefas. 

B-linklearning: Esta plataforma úsase para a lingua estranxeira, nela o alumnado vai reforzando e 
repasando contido do curso a través de audios, vídeos e permite facer un seguemento do traballo 
de cada un/ha. Inclúe tamén un servizo de mensaxería para contactar co alumnado ou coas 
familias e eles coa mestra.  

 

Ao alumnado que non se conecta estáselles facendo fotocopias das tarefas, que se envían e 
recollen coa colaboración do concello. Tamén estamos chamándolles por tfno para indicarlles 
actividades dos libros que teñen na casa. 
 
Cabe destacar que algunha familia non responde aos emails nin ás chamadas telefónicas, esto 
está a dificultar a planificación das tarefas por parte do profesorado pois non temos ningún dato 
sobre a situación do alumnado en cuestión. 
 

- Aula Virtual: espazo, na web do centro, onde publicamos as tarefas, de xeito global, propostas 
ao alumnado. Todas as familias acceden a este espazo 
 

- Videoconferencias: Contactamos co alumnado a través da plataforma Webex  co fin de que o 
alumnado interactúe compartindo vivencias cos seus compañeir@s, ademáis de aclarar dúbidas 
acerca das tarefas.Usamos as videoconferencias como a mayoría das veces como “recreo virtual” 
para estar en contacto, que nos conten como se senten, como levan o traballo e ás veces 
propoñemoslles algún reto. Nalgún caso tamén se usa a videoonferencia para traballar de xeito 
mais individulizado co alumnado que necesita apoio. 
Non todo o alumnado se conecta ás videoconferencias 
 

-Cerebriti: Plataforma dixital de xogos educativos que empregarmos para reforzar contidos 
matemáticos. 
 
 

4. Información e publicidade 
A información as familias farase a través de varios canles: 
- ABALAR 

- Aula Virtual do centro 

- Correos electrónicos personais de cada familia 
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1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES

ÁREA CA EA C_Clave Mínimo esixible

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B1.1. Realizar un proxecto para a 
obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía 
documentación sobre o proceso e 
presentala en diferentes soportes.

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 
información importante, obtén conclusións 
e comunica o resultado de forma  escrita de
maneira ordenada, clara e limpa, en 
diferentes soportes.

CAA
CCL 
CMCCT 
CSIEE
CD

É capaz de localizar información para 
realizar un proxecto explicando os resultados
oralmente  no caderno ou nun documento de 
texto no ordenador.

CNB1.1.3. Consulta e utiliza documentos 
escritos, imaxes e gráficos.

CAA
CMCCT
CD

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B1.2. Establecer conxecturas de 
sucesos ou problemas que ocorren no 
seu contorno por medio da 
observación, e obter unha 
información.

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o 
vocabulario que corresponde a cada un dos 
bloques de contidos.

CMCCT
CCL

Emprega o vocabulario relacionado cos 
contidos traballados.

CIENCIAS DA 
NATUREZA B2.3. Deseñar un menú equilibrado 

para a súa idade.

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos 
en función dos nutrientes principais.

CMCCT Recoñece e clasifica os alimentos dun menú 
segundo a roda ou a pirámide de alimentos.

CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora un 
menú equilibrado na súa casa.

CMCCT Diferencia entre dieta equilibrada e non 
equilibrada elaborando un menú saudable e 
equilibrado para a súa familia

CIENCIAS DA 
NATUREZA

B3.1. Identificar e clasificar, con 
criterios científicos, animais e plantas 
e rochas do seu contorno próximo, 
recoñecendo as súas características 
principais e buscar información en 
fontes variadas.

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres 
vivos e elabora un protocolo para respectar 
a biodiversidade.

CMCCT
CCL

Relaciona seres vivos co seu hábitat e 
elabora un protocolo, cun mínimo de tres 
normas, para respetar a biodiversidade.

CIENCIAS DA B4.1. Identificar, a partir de exemplos CNB4.1.1 Identifica e coñece a CMCCT, Coñece alomenos tres fontes de enerxía, os 
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NATUREZA da vida cotiá, usos dos recursos 
naturais e consecuencias dun uso 
inadecuado facendo fincapé no aforro 
enerxético e no impacto 
medioambiental.

intervención da enerxía nos cambios da 
vida cotiá.

CSC seus usos e a súa intervención na vida cotiá.

CNB4.1.3. Elabora protocolos para 
mellorar  os problemas medioambientais da
súa contorna.

CMCCT
CSC

Elabora un protocolo de alomenos catro 
normas, cara a un aforro enerxético e de 
recollida de residuos na casa.

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas 
mesturas de uso doméstico.

CMCCT Realiza mesturas sinxelas e identifica os seus
compoñentes

CIENCIAS 
SOCIAIS

B1.1.Realizar un traballo de 
investigación que supoña a busca, 
selección e organización de 
información 

CSB1.1.1.Busca información (empregando
as TIC e outras fontes directas e 
indirectas), selecciona a información 
relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica  por 
escrito.

CAA
CCL 
CD 
CMCCT

Busca información,   selecciona a máis 
relevante e comunícaa por escrito sobre estes
dous temas: a Prehistoria, localización 
xeográfica dunha viaxe soñada

CSB1.1.3. Realiza as tarefas 
encomendadas e presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e limpa.

CAA
CCL
CMCCT

Realiza as tarefas propostas e preséntaas 
minimamente ordenadas e claras.

CIENCIAS 
SOCIAIS

B4.1. Explicar as características da 
Prehistoria estudando certos 
acontecementos desa época que 
determinaron cambios fundamentais.

CSB4.1.1. Define o concepto de prehistoria
asociándoa  aos feitos que marcan o seu 
inicio e final. 

CMCCT 
CCL
CSC

É quen de explicar os feitos que marcan o 
inicio e o final  da Prehistoria 

CSB4.1.2. Explica e valora a importancia 
da escritura, a agricultura e a gandería, 
como descubrimentos que cambiaron 
profundamente as sociedades humanas.

CCEC
CCL
CSC

Expón alomenos unha consecuencia que 
reflexe a importancia de cada un destes 
descubrimentos: escritura, agricultura e 
gandería
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CIENCIAS 
SOCIAIS

B4.4. Identificar e localizar no tempo 
os procesos e acontecementos  máis 
relevantes da Prehistoria para adquirir
unha perspectiva global da súa 
evolución 

CSB4.4.1. Sitúa nunha liña do tempo os 
feitos fundamentais da prehistoria    e 
describe as principais características de 
cada unha delas.

CMCCT 
CCL
CSC
CCEC

Sitúa nunha liña do tempo un feito asociado 
a cada unha das etapas da Prehistoria

CSB4.4.3. Explica as diferenzas dos tres 
períodos nos que se divide a prehistoria e 
describe as características básicas das 
formas de vida nestas dúas épocas.

CCL
CSC
CCEC

Identifica cada un dos tres periodos da 
Prehistoria tendo en conta datos de: 
alimentación, vivenda, organización social, 
descubrimentos e  invencións.

ÁREAÁRE CA

INFORMÁTIC
A

B1.5. Utilizar as TICs na procura e 
tratamento guiado da información e 
para presentar as súas producións.

B1.5.1. Utiliza un procesador de textos 
para elaborar textos e crear táboas

CCL
CD

Copia un texto e dalle formato nun 
procesador de textos.
Consulta distintas webs para procurar 
información.
Crea unha táboa cun determinado nº de 
columnas e filas

CD
CCL
CAA

INFORMÁTIC
A

B1.3.Diferenciar entre arquivos, 
carpetas e subcarpetas.

B1.3.1. Coñece a diferencia entre arquivos,
carpetas e subcarpetas.

CD
CAA

– Diferencia entre arquivos, carpetas e 
subcarpetas.

– É quen de abrir carpetas e 
subcarpetas e compartilas.

INFORMÁTIC
A

B1.7.Valorar o contido informativo 
que proporcionan as imaxes.

B1.7.1. Coñece e utiliza un editor de 
imaxes.

CD
CSIEE
CCEC
CAA

-Busca unha imaxe, indica ao ordenador o 
lugar onde debe gardala e posteriormente 
recupéraa para inserila nun documento.

INFORMÁTIC
A

B1.8.Aprender a diferenza entre cortar
e copiar  e os pasos a seguir para 
facelo correctamente.

B1.8.1 Utiliza un procesador de textos para
elaborar textos con imaxes. 

CCL
CD

Copia e pega un texto ou imaxe; corta e pega
un texto ou imaxe

INFORMÁTIC
A

B1.12.Utilizar e manexar as TIC´s 
como medio de información, 
investigación e deseño.

B1.12.1.Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos básicos para a elaboración das
propias creacións.

CAA
CD
CCEC

Crea modelos de invitacións facendo uso da 
aplicación CANVA
Crea presentacións de traballos coma produto
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final dunha tarefa

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL)

B1.2. Identificar e describir as 
características de elementos musicais 
e calidades dos sons do contexto.

EMB1.2.1. Describe e dá información 
salientable sobre elementos da linguaxe 
musical presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do contexto.

CCL
CCEC

Realiza as diferentes actividades de xeito 
limpo e ordenado.

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL)

B1.3. Analizar a organización de obras
musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen.

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de 
voces e instrumentos, e agrupacións 
instrumentais ou vocais.

CAA
CCEC

Identifica e clasifica tipos de voz e 
agrupacións vocais e instrumentais.

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL)

B1.4. Coñecer e identificar as 
principais familias dos instrumentos, 
amosando interese por coñecer 
instrumentos doutras culturas.

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e 
auditivo os instrumentos.

CAA
CCEC

Identifica e clasifica os instrumentos.

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por 
familias: vento, corda e percusión.

CAA
CCEC

Identifica e clasifica os instrumentos.

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL)

B1.5. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha peza 
musical.

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza 
musical sinxela e representa graficamente a
súa estrutura.

CAA
CCEC

Identifica matices,velocidade e forma dunha 
obra.

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL)

B2.1. Interpretar un repertorio básico 
de cancións e pezas instrumentais, en 
solitario, mediante a voz ou percusión 
corporal, utilizando a linguaxe 
musical.

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe 
musical para a interpretación de obras.

CCEC
CAA

Usa axeitadamente os elementos traballados 
da linguaxe musical

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento.

CCEC
CAA
CSC

Interpreta un pequeno repertorio mediante 
voz e/ou instrumentos.

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 

B3.2. Interpretar un repertorio básico 
de danzas propias da cultura galega e 
doutras culturas.

EMB3.2.1. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando interpreta 
danzas.

CCEC
CAA

Participa activamente das diferentes 
actividades propostas.
Mantén actitude de interese polas actividades
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MUSICAL) realizadas, así como amosar interese por 

mellorar.

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B1.2. Recoñecer e identificar 
as formas naturais e 
artificiais, as texturas, os 
códigos e as técnicas básicas 
das obras plásticas, e 
expresar as súas diferenzas.

EPB1.2.3. Identifica a influencia 
dos fondos de cor.

CCEC É capaz de usar distintos fondos de
cor

EPB1.2.5. Identifica as formas de 
representar a figura humana nas 
obras.

CCL
CMCC
T

É capaz de debuxar unha figura 
humana de distintos xeitos.

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B1.3. Identificar 
determinados/as artistas e 
amosar interese por coñecer 
as formas de expresión das 
súas obras máis 
representativas.

EPB2.1.1. Representa formas 
naturais e artificiais con 
diferentes formas, cores, texturas
e materiais.

CCEC Debuxa usando diferentes formas, 
cores, texturas e materiais

EPB2.1.2. Consegue dar 
sensación de profundidade e 
volume ás súas creacións.

CCEC
CSIEE

Fai debuxos dándolles sensación de
profundidade

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B1.4. Interpretar o contido 
das imaxes e das 
representacións do espazo 
presentes no contexto, 
identificando as posicións dos 
elementos plásticos no 
espazo.

EPB2.1.3. Utiliza as cores, as 
mesturas e a tonalidade con 
sentido estético, de forma cada 
vez máis autónoma.

CCEC
CSIEE

É capaz de usar distintas mesturas 
de cores o tonalidades
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EPB2.1.6. Utiliza ceras, 
rotuladores, tintas, plumas etc. 
para os debuxos usando liñas 
grosas, finas, sombras, manchas 
etc.

CCEC
CSIEE

Usa distintos tipos de materiais 
para colorear e distintas técnicas 
(punteado, liñas…)

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

B1.2. Recoñecer e identificar 
as formas naturais e 
artificiais, as texturas, os 
códigos e as técnicas básicas 
das obras plásticas, e 
expresar as súas diferenzas.

EPB1.2.3. Identifica a influencia 
dos fondos de cor.

CCEC É capaz de usar distintos fondos de
cor

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
PLÁSTICA)

 B 2.1.    Coñecer, utilizar 
materiais, códigos e técnicas 
diversas que se utilizan nas 
produccións artísticas

EPB2.1.12. Recorta, encarta e 
pega con precisión, con distintos 
materiais e texturas, creando 
formas tridimensionais.

CCEC Recorta, encarta e pega con 
precisión distintos materiais ata 
crear unha forma tridimensional

EDUCACIÓN 
FÍSICA

B1.2. Buscar e presentar 
información e compartila, 
utilizando fontes de información 
determinadas e facendo uso das 
tecnoloxías da información e a 
comunicación como recurso de 
apoio.

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías 
para localizar a información que se lle 
solicita.

CD, 
CAA, 
CSIEE

É capaz de facer uso das  novas 
tecnoloxías de forma autónoma para 
localizar información.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

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

CSC, 
CSIEE, 
CAA

Coñece e adopta as rutinas establecidas
de coidado e hixiene corporal despois da
práctica de educación  física

EDUCACIÓN 
FÍSICA

B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo para 
adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de 
cada situación. 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio 
sobre distintas bases de sustentación 
en diferentes posturas e posicións.

CSC, 
CAA

 Mantén o equilibrio en posicións 
estáticas e dinámicas sinxelas e 
variadas.
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EDUCACIÓN 
FÍSICA

EFB2.2.3. Coñece os músculos e 
articulacións principais que participan 
en movementos segmentarios básicos 
e no control postural.

CMCCT
, CAA, 
CSC

Coñece os músculos e articulacións 
principais do noso corpo.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-
dereita de diferentes obxectos, 
persoas e espazos en movemento.

CAA, 
CSC, 
CSIEE

Ten conciencia da propia lateralidade así
como da dominancia lateral

EDUCACIÓN 
FÍSICA

B3.1. Resolver situacións motrices
con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, 
seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e 
adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz.

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz 
básica do salto en diferentes tipos de 
contornos intentando non perder o 
equilibrio e a continuidade, e 
intentando axustar a súa realización 
aos parámetros espazotemporais.

CSC, 
CCEE, 
CAA

Realiza diferentes  tipos de  saltos 
sinxelos.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

EFB3.1.3. Realiza as habilidades 
motrices básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, recepción) en 
diferentes tipos de contornos 
intentando aplicar os xestos axeitados 
e utilizando os segmentos dominantes.

CSC, 
CCEE, 
CAA

Lanza e recepciona con distintos tipos 
de móbiles de forma adecuada co seu 
lado dominante (tren superior , tren 
inferior)

EDUCACIÓN 
FÍSICA

EFB3.1.4. Realiza as habilidades 
motrices de xiro en diferentes tipos de 
contornos intentando non perder o 
equilibrio e a continuidade, e 
intentando axustar a súa realización 
aos parámetros  .

CSC, 
CCEE, 
CAA

Realiza diferentes tipos de xiros (eixes 
lonxitudinal,,transversal) de forma 
correcta.

EDUCA-CIÓN 
FÍSICA

B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e 
creativa, comunicando sensacións.

EFB4.1.1. Representa personaxes, 
situacións, sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo, 

CCEC, 
CSC, 
CAA

Utiliza os recursos expresivos do corpo e
do movemento para comunicar 
sensacións, emocións e ideas.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

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

CCEC, 
CSC, 

Sincroniza movementos con estruturas 
rítmicas sinxelas.
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individualmente e en parellas. CAA

EDUCACIÓN 
FÍSICA

B5.3. Identificar e interiorizar a 
importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da 
práctica da actividade física.

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

CAA, 
CSC

Coñece a importancia dos quecementos 
nas sesión de educación física.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

B6.2. Coñecer a diversidade de 
actividades físicas, lúdicas e 
deportivas, en especial as de 
Galicia.

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

CSC, 
CAA

Realiza diferentes xogos tradicionais

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados á idade e utilizando 
a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía.

LCB2.2.1. Distingue, de forma xeral, entre 
as diversas tipoloxías textuais en textos do 
ámbito escolar e social.

CCL
CAA

Distingue distintas tipoloxías textuais entre 
os textos do seu entorno.

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de 
diferente tipoloxía, adecuados á súa idade e
reflectindo  e estrutura e destacando  as 
ideas principais.

CCL
CAA

Identifica, en textos axeitados a súa idade, as 
ideas principais.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2. 3. Utilizar estratexias para a 
comprensión de textos sinxelos de 
diversa tipoloxía.

LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o 
contido do texto a partir do título e das 
ilustracións redundantes. 

CCL
CAA

Formula hipóteses sobre o contido da lectura,
en base ao título e ás ilustracións.

LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun 
texto.

CCL
CAA

Identifica as palabras clave dun texto.

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos 
axudándose deles para comprender un 
texto.

CCL
CAA

Parte dos seus coñecementos previos para 
comprender un texto.

LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a 
información contida nos gráficos e 

CCL
CCA

Formula hipóteses sobre a información que 
transmite un texto baseándose nas 
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ilustracións coa información que aparece 
no texto. 

CMCT ilustracións.

LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais 
sinxelos.

CCL
CCA

Extrae información de mapas conceptuais 
sinxelos.

LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma
do dicionario en distintos soportes, no seu 
traballo escolar.

CCL
CAA

Busca no dicionario as palabras que precisa  
cada vez con máis precisión.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.7. Identifica a estrutura 
organizativa de diferentes textos 
lidos, centrándose na interpretación 
do seu significado.

LCB2.7.2. Formula hipótese sobre a 
finalidade de textos de tipoloxía evidente, a
partir da súa estrutura e dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos.

CCL
CAA
CSC

Asocia distintos tipos de texto(poema, cartel 
publicitario, nota, carta, noticia, narración, 
diálogo, …..) á súa finalidade (informar, 
avisar, disfrutar, instruír ...)

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información.

LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación para  a 
procura e tratamento guiado da  
información.

CCL
CD
CAA

Busca a información necesaria, na Wikipedia
ou en enlaces dados, sobre un determinado 
tema 

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.1. Producir textos segundo un 
modelo con diferentes intencións 
comunicativas, aplicando as regras 
ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e  presentación.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos sinxelos do ámbito escolar e social, 
atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a  súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos): diarios, cartas, correos 
electrónicos,  noticias, contos, folletos 
informativos, narracións, textos científicos,
anuncios publicitarios, receitas, 
instrucións, normas….

CCL
CD
CAA

Fai unha descrición con, alomenos, 4 
parágrafos.
Resume capítulos dos libros de lectura 
traballados
Redacta textos de escritura creativa 

Redacta invitacións e envíaa por correo 
electrónico a un familiar ou amig@

Escribe receitas diferenciando claramente os 
seguintes pasos: título, ingredientes e 
preparación

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as CCL Utiliza correctamente as seguintes normas 
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ideas, utilizando elementos de cohesión 
básicos e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas básicas. 

ortográficas nos escritos: 
– maiúscula nos nomes propios e ao 

comezo das oracións
– m antes de p e b
– b despois de r
– signos de ¿? e ¡!
– Pon puntos nos escritos(a diferenza 

entre o nº de puntos correctos e os 
que pon non debe superar 2)

– Separa con comas enumeracións e 
emprega o nexo “y” antes da última 
palabra.

Respecta as seguintes normas gramaticais:
– Separa correctamente as sílabas
– Identifica a sílaba tónica
– Escribe correctamente as palabras sen

separar as súas sílabas
– Nas oracións hai concordancia en 

xénero e nº
– Ordena palabras por orde alfabética

LCB3.1.3. Elabora e presenta de forma 
guiada, un informe sinxelo, utilizando 
soporte papel e informático, sobre tarefas 
ou proxectos realizados. 

CCL
CD
CAA
CSIEE

Elabora un informe sinxelo sobre traballados 
realizados.

LCB3.1.4. Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas, etc.

CCL
CAA

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.2. Valorar a súa propia produción 
escrita, así como a produción escrita 
dos seus compañeiros.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción 
escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros.

CCL
CSC

LINGUA B3.3. Buscar unha mellora progresiva LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por CCL
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CASTELÁ E 
LITERATURA

no uso da lingua escrita.  escribir correctamente. CAA

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.4. Aplicar todas as fases do 
proceso de escritura na produción de 
textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión 
e reescritura.

LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e 
segundo modelos, estratexias de 
planificación, textualización e revisión do 
texto.

CCL
CAA
CSIEE

Realiza revisións dos seus textos, con axuda.

LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos 
sinxelos, borradores que amosan: a 
seriación e selección de ideas, a revisión 
ortográfica e a secuencia coherente dos 
escritos.

CCL
CAA
CSIEE

Iniciase na elaboración de borradores, 
previos ao traballo escrito, seleccionando 
ideas e revisando a ortografía de xeito 
guiado.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.5. Elaborar proxectos individuais 
ou colectivos sobre diferentes temas 
de interese

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos 
breves do seu interese: contos, anuncios, 
rimas, cancións, cómics, carteis, 
ilustrándoos para facilitar a súa 
comprensión ou mellorar a súa 
presentación.

CCL
CD
CAA
CSIEE

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación de 
modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións.

LCB3.7.1. Usa con axuda as Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación para 
escribir, presentar os textos e buscar 
información, buscar imaxes, crear táboas e 
gráficas, etc.

CCL
CD
CAA
CSIEE

Escribe textos nun documento de texto, no 
ordenador, envíaos por correo electrónico e 
gárdaos na carpeta correspondente.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.1. Aplicar os coñecementos 
básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado 
das palabras e campos semánticos), 
así como as regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación máis 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías
gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome e expresar 
características do nome

CCL Clasifica palabras segundo as seguintes 
categorías gramaticais: nome e adxectivo
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eficaz.

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua.

LCB4.2.1. Coñece, coñece e usa 
sinónimos, antónimos, polisémicos, ou 
frases feitas na expresión oral e escrita.

CCL Substitúe, en oracións, unha palabra por 
outra sinónima, tanto a nivel oral coma 
escrito
Substitúe, en oracións, unha palabra por 
outra antónima, tanto a nivel oral coma 
escrito
Utiliza palabras polisémicas para construír, 
polo menos, dúas oracións, tanto a nivel oral 
coma escrito.

LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e 
crea palabras derivadas.

CCL Clasifica palabras segundo sexan simples ou 
derivadas, destacando os prefixos e sufixos

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de palabras nun texto.

CCL  Identifica e clasifica os seguintes tipos de 
palabras nun texto: nome e adxetivo 

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores 
básicos entre oracións ao producir textos 
orais e escritos. 

CCL Utiliza, como mínimo os seguintes 
conectores básicos entre oracións ao producir
textos orais e escritos: y, que, o, porque.

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, 
distingue suxeito e predicado.

CCL Diferencia, nunha oración simple, o suxeito 
do predicado

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.3. Sistematizar a adquisición de 
vocabulario a través dos textos.

LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da 
estrutura do dicionario e no seu uso para 
buscar o significado de diferentes tipos de 
palabras.

CCL
CAA

Clasifica nomes atendendo as seguintes 
categorías:

– comúns e propios
– individuais e colectivos
– concreto e abstracto

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta 
segundo o contexto de entre varias que lle 
ofrece o dicionario.

CCL Busca a palabra axeitada ao contexto no 
dicionario.

LINGUA 
CASTELÁ E 

B4.4. Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita 

LCB4.4. 1. Utiliza as diferentes clases de 
palabras para elaborar o discurso.

CCL
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LITERATURA a través do coñecemento da lingua.

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas
de concordancia de xénero e número na 
expresión escrita.

CCL Expresase, a nivel  escrito, ordenando 
correctamente as palabras para que a 
mensaxe sexa coherente

LCB4.4.3. Aplica as normas de 
acentuación e clasifica as palabras dun 
texto.

CCL

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao 
producir textos escritos.

CCL Usa os seguintes signos de puntuación na 
produción de textos escritos: punto e 
seguido, punto final, coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, ¿? e ¡!

LCB4.4.5. Aplica as normas de uso do til 
nos seus textos escritos.

CCL Iniciase na utilización do til segundo as 
normas.

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias.

CCL

LINGUA 
CASTELÁ E 
LITERATURA

B4.5. Utilizar programas educativos 
dixitais e outros recursos didácticos ao
seu alcance e propios da súa idade 
para realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe.

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas 
educativos dixitais e outros recursos 
didácticos ao seu alcance e propios da súa 
idade como apoio e reforzo da aprendizaxe.

CCL
CD
CAA

Fai uso da Aula Virtual de xeito habitual 
como recurso de aprendizaxe.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B2.1. Comprender, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos de soportes variados (webs 
infantís, libros, carteis).

LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante en textos propios de situacións 
cotiás e dos medios de comunicación social
nos que esta se amose de forma evidente.

CCL
CD
CSC

Interpreta notas, executando a mensaxe 
indicada

LGB2.1.2.  Identifica as ideas principais 
dun texto (narrativo, descritivo, expositivo)
adecuado á súa idade.

CCL Extrae, oralmente, a idea principal  dun texto
lido previamente: descritivo, narrativo  ou 
informativo
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LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto sinxelo, 
adecuado á súa idade.

CCL
CAA
CSIEE

Localiza e selecciona a información 
necesaria no texto lido previamente, para 
responder polo menos a catro preguntas.

LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun 
texto 

CCL Identifica un texto (narración, poesía, carta, 
nota, diálogo, cómic ou cartel) segundo a súa
estrutura

LGB2.1.6. Emprega o dicionario, para 
resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

CCL
CAA
CSIEE

Fai uso do diccionario para resolver dúbidas 
acerca do vocabulario.

LGB2.1.7. Fai unha lectura rápida, 
selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento.

CCL
CAA
CSIEE

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B2.2. Interpretar e comprender, de 
maneira xeral, a información 
procedente de gráficos, esquemas 
sinxelos e ilustracións en textos.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de sinxelos 
gráficos esquemas sinxelos e ilustracións, 
relacionando esta co contido do texto que a
acompaña.

CCL
CAA
CSC
CSIEE 
CMCT

Interpreta a información de gráficos, 
esquemas e ilustracións relacionadas co 
texto.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo e 
esquematizar e  resumir o seu contido.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo.

CCL
CAA

Realiza o subliñado das ideas principais dun 
texto sinxelo.

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto 
sinxelo, indicando as ideas principais.

CCL
CAA

Fai esquemas sinxelos.

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto 
sinxelo.

CCL
CAA

Resume textos sinxelos. 

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para obter información 
necesaria para a realización das súas 
tarefas.

LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as 
tecnoloxías da información para obter 
información.

CCL
CD
CAA

Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da 
información para obter información.

LGB2.5.2. Utiliza dicionarios dixitais para CCL
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interpretar a información dun texto. CAA
CD
CSIEE

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 
estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto,
antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a 
información.

CCL
CSIEE
CAA

Fai uso do borrador, anotando información 
relevante para  elaborar un texto.

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura 
definida, con coherencia xeral e de xeito 
creativo.

CCL
CAA
CSIEE

Elabora un texto  cun mínimo de coherencia.

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os 
signos de puntuación (punto, coma, punto e
coma, dous puntos, puntos suspensivos, 
signos de exclamación e interrogación).

CCL Aplica, de forma xeral, os signos de 
puntuación (punto, coma, punto e coma, dous
puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación).

LGB3.1.5. Escribe textos propios seguindo
o proceso de planificación, redacción, 
revisión e elabora borradores.

CCL
CAA
CSIEE

Elabora borradores previos á redacción de 
textos.

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a 
elaboración de textos.

CCL
CAA
CSIEE

Consulta o dicionario, coma un recurso para 
a elaboración de textos

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.2. Crear textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que permitan 
narrar, describir e resumir emocións e
informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de 
comunicación.

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de 
textos (narrativos, expositivos, descritivos) 
seguindo un guión establecido.

CCL
CAA

 Elabora diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, descritivos, 
instrutivos) seguindo un guión establecido.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.3. Elaborar textos do ámbito 
académico para obter, organizar e 
comunicar información.

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos moi 
sinxelos do ámbito académico  
(cuestionarios, resumos, informes sinxelos,

CCL
CAA
CSIEE

Elabora por escrito textos moi sinxelos do 
ámbito académico  (cuestionarios, resumos, 
informes sinxelos, descricións, 
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descricións, explicacións...) para obter,  
organizar e comunicar información.

explicacións...) para obter,  organizar e 
comunicar información.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.4. Elaborar textos sinxelos que 
combinen a linguaxe verbal e a non 
verbal.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómics.

CCL, 
CSC
CCEC
CAA
CSIEE

Elabora un cartel publicitario que inclúa 
texto e ilustración.
Elabora un cómic, de polo menos catro 
viñetas, a partir das intervencións dos 
personaxes dun texto dialogado.
Elabora un anuncio que inclúa texto, 
ilustración e slogan.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.5. Usar de xeito guiado, programas
informáticos de procesamento de 
texto.

LGB3.5.1. Usa de xeito guiado, programas 
informáticos de procesamento de texto.

CCL
CD
CAA
CSIEE

Escribe un documento de texto, no 
ordenador, e gárdao na carpeta 
correspondente.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.6. Utilizar recursos gráficos e 
paratextuais que faciliten a 
comprensión dos textos.

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e 
paratextuais sinxelos (ilustracións, 
subliñados, gráficos e tipografía) para 
facilitar a comprensión dos textos e ilustrar
o seu contido.

CCL
CD
CSIEE

Iníciase na utilización de recursos gráficos e 
paratextuais sinxelos para completar a 
información e facilitar a súa comprensión

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte 
e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, separación entre parágrafos, 
interliñado…en calquera soporte.

CCL
CD
CAA

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística
e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
na mellora do uso da lingua.

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra, diferenciando a 
sílaba tónica das átonas.

CCL
CAA

Separa as sílabas que conforman cada 
palabra e identifica a sílaba tónica
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LGB4.1.4. Identifica nun texto 
substantivos e adxectivos

CCL
CAA

Identifica, nun texto, substantivos e 
adxectivos

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de 
palabras dadas e cámbiao.

CCL
CAA

Discrimina palabras segundo o seu  xénero e 
número.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as 
normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, apreciando 
o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de
acentuación.

CCL
CSC
CCEC

Iníciase na aplicación das normas de 
acentuación.

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas 
ortográficas básicas, aplicándoas nas súas 
producións escritas.

CCL
CSC
CCEC

Utiliza correctamente as seguintes normas 
ortográficas nos escritos: 

– maiúscula nos nomes propios e ao 
comezo das oracións

– m antes de p e b
– b despois de r
– Emprega o nexo “y” antes da última 

palabra dunha enumeración ou antes 
da última expresión nunha oración.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B4.3. Utilizar correctamente as regras
de puntuación, así como construír 
correctamente as oracións desde o 
punto de vista sintáctico, nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os 
signos de puntuación.

CCL - Utiliza correctamente os signos de ? e !
- Pon puntos nos escritos
- Separa con comas as palabras dunha 
enumeración.

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental 
adecuada nas súas producións.

CCL Ordena as palabras correctamente, tanto nas 
producións orais coma escritas.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B4.4. Recoñecer e empregar 
conectores básicos.

LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos
entre oracións: adición, causa, oposición, 
contradición...

CCL
CAA

Usa correctamente os conectores “e”,  
“porque”, “ou” entre oracións.

LINGUA 
GALEGA E 

B4.5. Identificar intuitivamente o 
suxeito e o predicado, así como o 

LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en 
oracións sinxelas, o papel semántico do 

CCL
CAA

Identifica o suxeito e o predicado nunha 
oración.
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LITERATURA papel semántico do suxeito, para 
mellorar a comprensión e produción 
de textos.

suxeito.

LINGUA 
GALEGA E 
LITERATURA

B4.7. Identificar palabras simples e 
derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas de 
uso habitual, para comprender e 
producir textos.

LGB4.7.1. Recoñece palabras simples e 
compostas, identificando e formando 
familias de palabras.

CCL
CAA

Clasifica palabras segundo sexan simples ou 
derivadas 
Forma familias de palabras con, alomenos, 
tres elementos.

LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas de uso 
habitual.

CCL
CAA

Substitúe, en oracións, unha palabra por 
outra sinónima, por escrito.
Substitúe, en oracións, unha palabra por 
outra antónima,  a nivel  escrito.
Utiliza palabras polisémicas para construír, 
polo menos, dúas oracións,  a nivel   escrito.

MATEMÁTI- 
CAS

B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números: romanos, 
naturais, fraccións

MTB2.1.1. Identifica os números romanos 
aplicando o coñecemento é comprensión de
datacións.

CMCT
CCL
CCEC

É quen de identificar datas escritas en 
números romanos

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 
numéricos e da vida cotiá, números 
naturais, fraccións e interpretando o valor 
de posición de cada unha das súas cifras.

CMCT
CAA
CCL

Le, escribe e ordena números naturais de 7 
cifras
Identifica o valor de cada unha das cifras en 
números de ata 7 cifras enteiras

Le, escribe e ordena series de fraccións, ben 
co mesmo numerador ou co mesmo 
denominador
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MATEMÁTI- 
CAS

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá.

MTB2.2.1. Descompón, compón e 
redondea números naturais interpretando o 
valor de posición de cada unha das súas 
cifras.

CMCT
CAA

Descompón números naturais cun máximo 
de 7 cifras enteiras 
Aproxima números naturais ás decenas, 
centenas e millares

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de 
fraccións co mesmo denominador na 
resolución de problemas contextualizados.

CMCT
CAA

Sabe sumar e restar fraccións co mesmo 
denominador

MATEMÁTI- 
CAS

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división, con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas 
e en situacións da vida cotiá.

MTB2.4.1. Emprega e automatiza 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división( de ata 2 cifras), 
con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos 
de resolución de problemas e en situacións 
cotiás.

CMCT
CAA

Realiza operacións de: suma, resta, 
multiplicación e división de ata dúas cifras e 
aplícaas á resolución de problemas en 
situacións cotiás

MATEMÁTI- 
CAS

B2.5. Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas.

MTB2.5.1. Resolve problemas que 
implique o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando conxecturas,
construíndo, argumentando e tomando 
decisións.

CMCT
CAA

Resolve problemas que impliquen, alomenos,
tres operacións distintas, expresando a 
solución  por escrito

MATEMÁTICA
S

B3.4. Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea.

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as 
equivalencias entre as diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión 
Europea utilizando tanto para resolver 
problemas en situacións reais e figuradas.

CMCT 
CAA
CSC

Coñece o valor das diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da UE.
É quen de establecer equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da UE.

PRIMEIRA  B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias PLEB1.3. Entende o que se lle di en CCL
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LINGUA 
ESTRANXEIR
A

básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a 
información mais relevante do texto. 
B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos nos 
diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa.

situacións comunicativas habituais sinxelas
(instrucións, indicacións, peticións, avisos).

CAA

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, avisos).

CCL Entende e responde a preguntas: “Read and 
match”, Listen and choose, Listen and 
repeat”...
 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.

CSC Escoita os fragmentos en soporte audio ou 
video que se propoñen 

Recoñece o tema principal do que escoita

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

B3.1. Identificar o tema e comprender 
o sentido xeral e as ideas principais en
textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma oral 
e de interese para o alumnado e conte 
con apoio visual en soporte papel ou 
dixital. B3.2. Discriminar patróns 
gráficos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas que 
expresen pausas, exclamacións, 
interrogacións e interrogacións. B3.3. 
Coñecer as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos.

PLEB3.1. Comprende frases simples 
escritas, relacionadas cos temas traballados
previamente de forma escrita

CCL Comprende frases simples escritas, 
relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma escrita
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PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB3.2. Comprende a idea principal 
dunha historia sinxela acompañada de 
apoio visual redundante e identifica os 
personaxes principais

É quen de identificar as personaxes dunha 
historia escoitada e lida.
Unha vez traballada  a historia compréndea e
pode responder a preguntas  básicas sobre a 
mesma e as personaxes principais

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 
básicas para a comprensión lectora.

CCL, 
CAA

Antes da lectura: activa o coñecemento 
previo fixándoxe no título e nas imaxes. 
Durante a lectura: contesta a preguntas sobre 
que cree que vai pasar, busca palabra nos 
dicionarios. Despois da lectura: pon en orden
o texto ou secuencia imaxes, responde a 
preguntas literais, responde a preguntas nas 
que se fan inferencias e responde preguntas 
de opinión persoal

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLB3.6. Amosa interese por informase, 
comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos.

CCL, 
CSIEE

É quen de procesar adecuadamente a 
información relevante de textos escritos, 
sempre relacionados con vocabulario 
previamente traballado

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

B4.1. Escribir textos sinxelos 
seguindo un modelo dado, compostos 
de frases simples illadas, nun rexistro 
neutro, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas
e os principais signos de puntuación, 
para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos
da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles. B4.2. Aplicar 
patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección frases curtas que 
utiliza normalmente ao falar, cunha 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa vida cotiá.

CCL Escribe frases sinxelas respectando a orde 
correcta e empregando vocabulario xa 
traballado.
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ortografía aceptable. B4.3. Iniciarse no
uso das ferramentas informáticas para 
completar actividades predeseñadas 
polo persoal docente.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 
seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida.

CCL
É quen de escribir oracións que respecten a 
estrutura gramatical guiándose por un 
modelo dado.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co tema
da escritura e cos seus intereses.

CCL Escribe con coherencia sobre os temas 
traballados na aula, respectando unha 
secuencia lóxica, utilizando léxico axeitado, 
e ortografía e patróns gráficos adecuados.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB4.4. Completa un formulario en liña 
con seus datos e dos e das demais (nome, 
apelido e idade...).

CCL É quen de acceder a páxinas web que 
permitan traballar contidos online onde se 
require usuario e clave de acceso, creando o 
seu perfil e facilitando os seus datos persoais.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB4.5. Responde de forma escrita a 
preguntas sobre temas traballados en clase 
como, por exemplo, onde está un obxecto 
ou un lugar, de que cor é un obxecto, que 
hora é, cales son os seus gustos ou se hai 
algo nun determinado lugar.

CCL É quen de resolver exercicios que implican 
em'regar as estructuras que se traballan de 
forma on-line. As preguntas que debe saber 
responder son, entre outras:
Do you...? Yes, I do/ No, I don't.
Are you …? Yes, I am/ No, I'm not.
Is it a ….? Yes, it is.
Has it got …? Yes, it has./No, it hasn't.
Is it a ….?

Can you...? Yes, I can. No, I can't. 
Can she/he/it ….? Yes she/he/it can.

Do you like …? Yes, I do./ No, I don't.
at the beach)
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What time do you…? I … at+hora
What time she/he …? She/he ...at+hora
Can you...? Yes, I can. No, I can't. 
Can she/he/it ….? Yes she/he/it can.

Do you like …? Yes, I do./ No, I don't.
at the beach)

What are you wearing? I'm wearing

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB4.6. Escribe en soporte dixital 
falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental.

CCL Ao final de cada unidade é quen de redactar 
descripcións sobre sí mesmo e un amigo 
acerca dos seus gustos, o que viste, o que lle 
gusta comer, as súas rutinas, deportes 
favoritos,animais.

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación.

CCL, 
CSC

Valora o inglés escrito como fonte de 
información e que lle sirve para comunicarse 
cos demáis. 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais básicos e significativos 
e aplicar progresivamente os 
coñecementos adquiridos sobre estes a
unha comprensión adecuada do texto. 
B5.2. Amosar curiosidade pola lingua 
e desexos de participar en actividades 
individuais ou colectivas que soliciten 
o seu uso comunicativo. B5.3. Iniciar 
e rematar as interaccións 
adecuadamente. B5.4. Obter e dar 
información básica persoal, a súa 
contorna máis inmediata e na situación

PLEB5.1. Pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas básicas
(nome, idade, actividades, favoritas e 
gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.

CCL Sabe preguntar e responder de maneira on-
line sobre información básica sobre si 
mesm@s.

mailto:mesm@s
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de comunicación propia da aula. B5.5.
Expresar nocións básicas e relativas a 
tamaño, cantidade, posesión,número 
calidades físicas, forma, cor, tempo 
atmosférico B5.6. Expresar a 
localización dos obxectos. B5.7. 
Expresar e identificar os seus desexos.
B5.8. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu
nivel. B5.9. Recoñecer as estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. B5.10. Utilizar
estruturas sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de palabras
con conectores básicos como “e, ou”, 
adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. B5.11. Mostrar un 
control limitado dun conxunto de 
estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro un
repertorio memorizado. B5.12. 
Comprender e utilizar o léxico propio 
do nivel en contextos comunicativos 
sinxelos. B5.13. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas súas experiencias. 
B5.14. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas do texto e os 
seus expoñentes máis habituais.



ÁREA CA EA C_Clave Mínimo esixible
PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 
palabras e frases simples con imaxes 
ilustrativas.

CCL

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB5.4. Expresa e identifica a 
localización básica de obxectos.

CCL
Entende preguntas acerca da localización de 
obxectos e é quen de expresar e identificar 
onde están. 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos.

CCL, 
CAA

Recoñece e usa os nexos and, or e but. 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas 
simples.

CCL, 
CSC Sabe diferenciar a estructura dunha pregunta 

e articular a resposta axeitadamente. 

PRIMEIRA 
LINGUA 
ESTRANXEIR
A

PLEB5.10. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas actividades 
on-line.

CCL, 
CAA

Unha vez traballados os conceptos básicos , é
quen de empregar axeitadamente estes 
conceptos para desenvolverse on-line.

VALORES 
SOCIAIS E 
CÍVICOS

B1.2. Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal.

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas.

CSC
CCL
CSIEE

Razoa o sentido do compromiso respecto a 
un mesmo e ás demais persoas

VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e 
digna.

CSC
CSIEE

Respecta aos demais.

VSCB1.3.4. Utiliza estratexias de 
reestruturación cognitiva, de xeito guiado, 
sobre situacións da súa realidade.

CAA É capaz, con axuda, de cuestionar se as súas 
accións son correctas ou útiles.

VSCB1.4.3. Realiza unha autoavaliación CSC Autoavalíase.
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responsable da execución das tarefas. CAA
CSIEE

VALORES 
SOCIAIS E 
CÍVICOS

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a 
cabo mediante unha toma de decisión 
persoal, meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e 
ás demais persoas.

VSCB1.7.1. Sopesa as consecuencias das 
súas accións.

CSC
CSIEE

É capaz de responsabilizarse das 
consecuencias das súas propias accións.

VALORES 
SOCIAIS E 
CÍVICOS

B2.1. Expresar opinións, sentimentos 
e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e 
non verbal.

VSCB2.1.1. Expresar con claridade 
opinións, sentimentos e emocións.

CCL
CSC
CSIEE

Expresase con claridade opinións, 
sentimentos e emocións.

VALORES 
SOCIAIS E 
CÍVICOS

B2.7. Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando as 
diferenzas.

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as 
diferenzas individuais.

CSC Respecta e acepta as diferenzas individuais.

VALORES 
SOCIAIS E 
CÍVICOS

B3.2 Traballar en equipo favorecendo
a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias.

VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a 
ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

CAA
CSIEE
CSC

Amosa boa disposición a ofrecer e recibir 
axuda para a aprendizaxe

RELIXIÓN 
CATÓLICA

1. Recoñecer a iniciativa de Xesús 

polos máis necesitados e os enfermos

1.1 Busca, subraia e comenta rasgos da 
preferencia de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos, nos textos 
evanxélicos.

CCL,
CSC,

CCEC,
CAA,

CMCCT
RELIXIÓN 
CATÓLICA

2. Comprender o significado 

dalgunhas parábolas do perdón.

2.1 Analiza, comenta e crea relatos onde 
actualiza as parábolas do fillo pródigo e a 
do fariseo e o publicano.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

4. Comprender e apreciar que, na súa 
paixón e morte, Xesús está cumplindo 

4.1. Secuencia ordeadamente esceas da 
Historia da Paixón e identifica as palabras 

Recoñece o relato da Paixón e aprecia a 
relación de Xesús con Deus.
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a vontade do Pai. de Xesús que expresan a súa relación co 

Pai.
.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

1. Explicar que a través do sacramento

da Reconciliación Deus concede o 

perdón.

1.1. Coñece e explica as condicións para 

acoller o perdón de Deus.

CCL,
CAA,
CSC,

CCEC,
CD

Recoñecer o alcance do perdón.

 

3. ACTIVIDADES   E  METODOLOXÍA

3.1. ACTIVIDADES

3.1.1. C. SOCIAIS, C. NATURAIS, LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ, MATEMÁTICAS , INFORMÁTICA, PLÁSTICA

TAREFA TEMPORALIZACIÓN

- Fichas de matemáticas de repaso de contidos impartidos no 1º e 2º trimestre.
- Textos de distinta tipoloxía  coas correspondentes actividades de comprensión lectora
-  Actividades  relacionadas  co  libro  de  lectura  “Un tritón en  la  mochila”:  comprensión  lectora,  gramática  e
ortografía.
- Elaboración de carteis e traballos sobre o coronavirus, a fábula e ortografía (enviados ao ClassDojo)
- Uso da plataforma de aprendizaxe Cerebriti para traballar lingua, lengua e matemáticas.
- Mural sobre a poboación de Galicia para Sociais.
- PLÁSTICA: 
                        - Elaboración dun marcapáxinas en 3D
                        - Elaboración dun coello de Pascua

 
Do 16 de marzo ao 6 de abril

-Proxecto globalizado “As pegadas do tempo: a Prehistoria” con tarefas que relacionan as áreas de: C. Sociais,
Lingua, Informática e Plástica.
- Proxecto “Escritura divertida: Escribir es imaginar e imaginar es divertido”: crear textos



ilustrados (profesións preferidas, cartel electoral, póster dunha película, o colexio ideal). Aquí traballamos contidos
relacionados coas materias de Lingua Castelá e Plástica.
- Proxecto  “Menú e lista de compra” con tarefas relacionadas con C. Naturais, Lingua Galega, Matemáticas,
Informática e Plástica.
-  Actividades  relacionadas  co  libro  de  lectura  “Un tritón en  la  mochila”:  comprensión  lectora,  gramática  e
ortografía (continuación).
-   Actividades  para celebrar  o  Día do Libro,  facendo unha foto co noso libro preferido e falando del  nunha
videoconferencia.
- Videoconferencias con diversos temas: adiviñas, refráns, fábulas...
- Repaso de contidos de Matemáticas do 1º e 2º trimestre na plataforma Snappet.
- Repaso de contidos de Lengua e Lingua (gramática e ortografía) do 1º e 2º trimestres na plataforma Snappet.
- Uso da plataforma de aprendizaxe Cerebriti para traballar Naturais e Sociais.
- PLÁSTICA:
                       - Debuxo con sensación de profundidade dunha paisaxe de primavera e coloreado
                       - Debuxo dunha flor seguindo un paso a paso e respectando a simetría e coloreado
                       - Debuxo dunha eiruga partindo de formas simples e coloreado
                       - Debuxo dunha xirafa

Do 6 de abril ao 8 de maio

-  Proxecto  globalizado “Imos  de  viaxe”  con  tarefas  que  relacionan  as  áreas  de:  C.  Naturais,  C.  Sociais,
Matemáticas, Lingua, Lengua, Plástica, Informática e Música.  
- Actividade para celebrar o Día das Letras Galegas: escribir e/ou ilustrar algo representativo da nosa cultura, a
través dunha palabra, poema, reflexión, pensamento, desexo, .... coa finalidade de fomentar e visibilizar o uso da
nosa lingua. 
-"Scape room" para ir coñecendo a Carvalho Calero.
-  Actividades  relacionadas  co  libro  de  lectura  “Un tritón en  la  mochila”:  comprensión  lectora,  gramática  e
ortografía (últimos capítulos)
- Videoconferencias con diversos temas...
- Repaso de contidos de Matemáticas do 1º e 2º trimestre na plataforma Snappet.
- Repaso de contidos de Lengua_Lingua (gramática e ortografía) do 1º e 2º trimestres na plataforma Snappet.
- Uso da plataforma de aprendizaxe Cerebriti para traballar Naturais e Sociais.
- PLÁSTICA:
                       - Debuxo dun mesmo respectando as proporcións
                       - Elaboración dun lapbook

Do  11   de maio ao 19 de xuño



3.1.2. MÚSICA
ÁREA BLOQUE OBX CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j
d
o

B1.1. Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de distintos estilos e culturas 
adaptadas á idade do alumnado.
B1.4. Audición e análise de obras musicais de distintas características e procedencias.

1.1 Realizar audicións de diferentes estilos musicais.
1.3 Recoñecer, interpretar... o distinto repertorio tradicional galego e doutras culturas.
1.4 Analizar e recoñecer as características de distintos estilos musicais.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre.
B1.7. Acento e pulso.

1.6 Identificar as calidades do son.
1.7 Recoñecer e empregar o acento e o pulso dentro dunha obra musical.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j B1.8. Elementos musicais: indicacións de tempo e matices (fortísimo, forte, piano e mezzoforte; dinámica 
e reguladores).
B1.9. Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así como as posibles agrupacións vocais e 
instrumentais (dúo, trío, cuarteto, orquestra e banda).

1.8 Interpretar os diferentes matices dunha obra musical.
1.9 Clasificar as voces humanas e as diferentes agrupacións. 

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j
d
o

B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional (vento, vento-madeira, vento-metal, corda percutida, 
friccionada e punteada, e percusión determinada e indeterminada).

1.11 Identificar e clasificar os instrumentos de música tradicional atentendo as súas 
características.
1.12 Recoñecer os elementos dunha orquestra.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j
i

B1.14. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas musicais binarias, ternarias
e rondó.

1.14 Identificar a forma musical dunha obra.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓ
N MUSICAL

j
b

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e cancións sinxelas ao unísono. Frauta doce: dixitación da 
escala de do sen alteracións.

2.1 Interpretar pequenas obras musicais.
2.4 Realizar actividades de coordinación tanto instrumental coma de movemento.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓ
N MUSICAL

j
b

B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas.
B2.8. Creación de pequenas melodías e acompañamentos sinxelos de melodías dadas.

2.7 Interpretar esquemas rítmico-melódicos.
2.8 Compoñer pequenas melodías, xunto dun acompañamento sinxelo.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 3. A 
MÚSICA O 
MOVEMENTO E A
DANZA

j B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal.
B3.2. Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estrutura sinxela.

3.1 Realizar pequenas actividades de expresión corporal.
3.2 Crear pequenas coreografías de xeito individual ou colectivo.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 3. A 
MÚSICA O 
MOVEMENTO E A
DANZA

j
b
o

B3.3. Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou inventados, procurando 
unha progresiva coordinación individual e colectiva.
B3.4. Interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras culturas.

3.3 Realizar xogos e secuencias de movemento individual e colectivamente.
3.4 Interpretar diferentes danzas. 

3.1.3. INGLÉS

PRIMEI
RA 
LINGUA
ESTRA
NXEIRA

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS

B,f B1.1. Estratexias de comprensión:  Activación 
de coñecementos previos a partir de 
debuxos, mímica, preguntas... para á 
formulación de hipóteses sobre o que se vai 
escoitar en función dos interlocutores que 
participan na interacción e do contexto, en 

Realización dunha audición e repetición de 

palabras. para a aprendizaxe do repaso 

vocabulario e estructuras gramaticais de 

repaso



situacións de comunicación breves 
conectadas cos seus intereses e adaptadasa 
súa idade. - Interpretación das ideas 
principais expresadas en textos orais 
sinxelos a partir das súas experiencias e 
coñecementos. - Captación da idea global e 
identificación de elementos máis relevantes 
en textos orais, con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. -
Identificación e asociación de significados 
apoiándose no contexto, ilustracións... - 
Asociación de palabras e expresións con 
elementos paraverbais (entoación, pausas, 
énfases…) e non verbais (expresión facial, 
xestos...). - Seguimento verbal e non verbal 
de instrucións sinxelas en situacións 
comunicativas habituais. - Repetición, 
memorización comprensiva e observación 
de modelos, para a adquisición do léxico e 
expresións cotiás da lingua estranxeira. 

B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: familiarización cos sons, pautas 
de ritmo e entoación característicos da 
lingua estranxeira, a través do modelo do 
mestre/a e de recursos audiovisuais.

Audición  dunha canción ( 2 en total) do 

class book

Audición e visionado de vídeos online con 

contido gramatical que axude a fixar as 

estructuras

Audición  e lectura de historias, dúas por 

unidade.

Audición de un video, postal

Audición de preguntas para adiviñalas 

personaxes

Audición de textos cos correspondentes 

exercicios de comprensión

- Comprende as ordes relacionadas coas 

tarefas a desenvolver: write, read, match, 

fill, etc

 
BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS

B,c,i NON NON NON

PRIMEI
RA 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 

B,f B3.1. Estratexias de comprensión:  Activación 
dos coñecementos previos en relación á 

- Actividades de lectura de diferentes textos, 

incluídos os títulos das actividades propostas 

Meses 
Abril, Maio,



LINGUA
ESTRA
NXEIRA

TEXTOS ESCRITOS tipoloxía e tema do texto que se vai 
traballar. - Facer anticipacións e hipóteses, 
a partir dos elementos icónicos e textuais, 
sobre o contido de textos sinxelos  que 
sexan da súa interese e adaptados a súa 
idade. - Captación da idea global e 
identificación de elementos máis relevantes 
en textos escritos, con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. -
Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o 
contexto a través da linguaxe non verbal ou 
co apoio de ilustracións- Iniciación á lectura
en soporte dixital

B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moi 
elementais: - Uso dos signos de puntuación 
máis básicos. - Asociación de grafía, 
pronuncia e significado a partir de modelos 
escritos, expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafía-son. 

no libro de texto.

-Actividades de recoñecemento da tipoloxía 

do texto: textos instrutivos ( títulos das 

actividades do libro de texto),dialogados 

(contos, bandas deseñadas), expositivo 

(información en diccionario ou a través de  

internet)

- Actividades de skimming : Captación da 

idea global sobre o texto e identificación da 

información máis importante.

- Actividades de scanning: busca de 

vocabulario clave ou imaxes vinculadas ao 

texto. Secuenciación da imaxes ou frases por 

orden de aparición, enumeración por orden 

de aparición. Confirmación da falsidade ou 

certeza das imaxes ou textos en función da 

lectura. Asociación de imaxe a vocabulario. 

Contestación a preguntas sobre o texto 

contestando con respostas curtas. Actividades

de resposta múltiple indicando a opción 

correcta. Contestación de preguntas Yes/No 

Xuño



questions. Wh-questions.

Actividades de comprensión das lecturas de  

anuncios, avisos e conversas .

PRIMEI
RA 
LINGUA
ESTRA
NXEIRA

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS

b, f, i B4.1. Estratexias de produción:
- - Compensar as carencias léxicas mediante o 

uso do dicionario
. - Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao

tema e usar algún recurso cohesivo para non
repetir palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas para 
a  lectura. 

- Empregar programas informáticos para 
reproducir mensaxes escritos sinxelos.

- Reproducir progresivamente a forma gráfica 
de certas palabras en situacións 
comunicativas

- Producir a partir de modelos, de palabras e 
expresións, coñecidas previamente en 
interaccións orais, para transmitir 
información.

 B4.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moi 
elementais:

 - Uso dos signos de puntuación máis básicos.
 - Asociación de grafía, pronuncia e significado 

a partir de modelos escritos, expresións 

Exercicios de recheo de ocos,
 búsqueda de información no texto 
 producción de frases curtas seguindo 
modelos traballados previamente, en 
concreto coas estructuras: can, to wear, to be,
to like, to eat, to drink, to have. 

Actividades co picture dictionary como 
recurso para revisar os puntos máis 
importantes de vocabulario de cada unidade

Mini books e diaries nos que conten as súas 
rutinas en períodos de tempo semanais ou 
mensuais.

Actividades de escoita de cancións e 
comprensión e escritura de palabras 
coñecidas nun novo contexto 

Exercicios de puntuación básica inglesa, 
coma o apóstrofe (genitive ‘s)

Actividades de escribir palabras ou frases 

Meses
Abril,Maio,
Xuño



orais coñecidas e establecemento de 
relacións grafía-son.

sobre o conto 

Actividades de busca de vocabulario entre 
varias letras, márcase nun círculo e 
posteriormente escríbese a mesma asociada á 
imaxe correspondente.
 Actividades de relacionar imaxe e texto

Actividades interactivas:
utilización de programas informáticos 
(www.blinklearning.com)

Realización de xogos lingüísticos: 
crosswords, wordsearch puzzle 

Actividades de observación: Observación da 
escritura letras que faltan e escribir as 
mesmas. 

Actividades de cumprimentación: 
Cumprimentación da información escrita en 
táboas tendo en conta os datos da lectura. 

Actividades de preguntas e respostas sobre 
un texto, respectando o vocabulario, as 
estruturas traballadas

PRIMEI
RA 
LINGUA
ESTRA

BLOQUE 5. 
COÑECEMENTO DA
LINGUA E 
CONSCIENCIA 

b, f B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: - Valoración da lingua 
estranxeira como instrumento para 
comunicarse. 

-Actividades que nos acheguen á cultura de 
países de fala inglesa:  información histórica, 
vídeos de carácter cultural.



NXEIRA INTERCULTURAL - Recoñecemento e aprendizaxe de formas 
básicas de relación social na lingua estranxeira.
- Aspectos sociais e culturais próximos aos 
intereses dos nenos e nenas dos países onde se 
fala a lingua estranxeira estudada e doutros 
países do mundo.
 B5.2. Funcións comunicativas: 
- Realización de preguntas e respostas sinxelas 
sobre aspectos persoais dun mesmo/a 
- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha 
terceira persoa. Realización de preguntas e 
respostas sinxelas
. - Realización de preguntas e respostas sinxelas
sobre a localización de obxectos etc. 
- Realización de preguntas e respostas sinxelas 
sobre os gustos e preferencias.
- Realización de preguntas e respostas sobre a 
habilidade.
- Expresión de habilidades e capacidades en 
afirmativo e negativo.
- Descrición de persoas,plantas e animais.
- Preguntas e respostas sobre petición e 
ofrecemento de axuda (Can I have (pasta), 
please?).
 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: - 
Preguntas e respostas sobre aspectos persoais 
como nome, idade, estado de ánimo, comida 
favorita... (What’s your name?, My name is, 
How old are you?, I’m, I´m (bored), What´s 
your favourite food?, My favourite food is...). - 
Expresión de posesión en primeira e terceira 
persoa (I´ve got, He/She´s got) e formulación 
da pregunta correspondente e resposta 

-Búsqueda dirixida de datos acerca de países 
de fala inglesa na web

- Visionado e lectura de documentos que nos 
permitan acceder a cultura inglesa: school, 
food, languages, sports, customs, traditional 
music,tourism.
- Exercicios  por escrito que permitan obter 
datos básicos de un mesmo referente a : 
idade, cumpreanos, gustos e preferencias, 
vestimenta, animais. 

- Exercicios por escrito no Activity  e no 
Class Book a través da plataforma. 
-Descripcións de compañeiros/personaxes

-Práctica de expresión de posesión en 
primeira (I've got..) e terceira persoa 
(She's/He's got...) e formulación da pregunta 
correspondente e resposta afirmativa e 
negativa (Have you got?, Yes, I have/No, I 
haven´t, Has he/she got? Yes, he/she has, No,
he/she hasn´t)  a nivel escrito pola plataforma

Práctica e repaso de expresión de cantidade: 
contar desde 0 a 100 

- Práctica de preguntas e respostas sinxelas 
sobre a cantidade de obxectos o persoas 
(How many… are there?). 

-Actividades de seguemento de instrucións
- Actividades que recollan a avaliación da 



afirmativa e negativa (Have you got?, Yes, I 
have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, 
he/she has, No, he/she hasn´t). 
- Preguntas e respostas sobre obxectos do seu 
interese (Where´s is it?, It´s in/on/under/next 
to). - Expresión de cantidade: contar desde 0 a 
100. -
- Preguntas e respostas sinxelas sobre a 
cantidade de obxectos o persoas (How many… 
are there?).
- Preguntas e respostas sobre o gusto en 
primeira persoa (Do you like (cheese)?, Yes, I 
do/ No, I don´t).
- Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t like
(chips)).
- Realización de preguntas e respostas sobre 
habilidade (Can you (swim)?, Yes, I can;, No I 
can´t).
- Expresión de habilidades en afirmativo e 
negativo (I can (play tennis), I can´t (play golf).
- Preguntas sobre o desexo (Do you want to 
(play basketball?)).
- Realización de preguntas e respostas (What´s 
this?, It´s…).
-Preguntas e respostas sobre petición e axuda 
(Can I have (pasta), please?). 
B5.4. Léxico escrito de alta frecuencia 
(recepción e produción) relativo a posesións 
persoais, a cores, números ata o 100, 
preposicións, adxectivos para describir persoas,
partes do corpo e a cara, deportes, equipamento
deportivo, actividades ao aire libre, accións, 

frecuencia de uso do inglés entre o alumnado



materiais.

3.1.4. RELIXIÓN
ÁREA BLOQUE OBX CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 2. O
SENTIDO 
RELIXIOSO 
DO HOME

H,I RB2.6 O perdón de Deus: accions e parabolas de 
Xesús.

Visionar un video sobre a parábola do fillo pródigo.
Colorear as viñetas da parábola do fillo pródigo.
Completar textos sobre a parábola.
Descifrar unha frase oculta seguindo un código.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 3. 
XESUCRISTO
, 
CUMPLIMEN
TO DA 
HISTORIA 
DA 
SALVACIÓN

I,H RB3.1 Amizade e preferencia de Xesús polos máis 
debiles e necesitados.

Visionar un video sobre os miragres de Xesús.
Resolver unha sopa de letras sobre os miragres.
Construir un diorama do miragre da curación dun paralítico.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 3. 
XESUCRISTO
, 
CUMPLIMEN
TO DA 
HISTORIA 
DA 
SALVACIÓN

J,L RB3.2 Xesús cumpre a vontade do Pai: paixón e 
morte de Xesús.

Visionar un video sobre a Semana Santa.
Relacionar imaxes da Semana Santa co día que aconteceron.
Ordenar acontecementos da paixón e morte de Xesús.
Descubrir una frase oculta sobre a Última Cea.
Respostar preguntas sobre a paixon de Xesús.

RELIXIÓN 
CATÓLICA

BLOQUE 4 : 
PERMANENC
IA DE 
XESUCRISTO
NA 
HISTORIA: A 
IGREXA

H,K,
M

RB4.1 O sacramento da Reconciliación. Ordenar palabras para crear unha frase.
Leer a cita bíblica Mt 9, 1-8
Contestar preguntas sobre a cita bíblica
Descubrir o perdón en situacións cotidiáns.



3.1.5. EDUCACIÓN  FÍSICA

-Fichas de repaso que integran os contidos dados no 1o e 2o trimestre.

- Creación de rutinas diarias, relacionadas co mantemento da saúde. Actividades que lle axuden a organizarse, auto regularse e

traballar autonomamente.

-Práctica de Xogos tradicionais, que se poden practicar na casa.

-Traballo da condición física a través das habilidades motrices básicas,  mediante xogos e circuítos propostos polos nenos e

nenas.

-Realización de diferentes retos, que poden realizar nesta situación,na casa.

-Práctica de bailes.

-Montaxe de coreografías e bailes e dramatizacións.

3.2. METODOLOXÍA  E  RECURSOS

- Aplicación Abalar Móbil: usamos este recurso de mensaxería para comunicarnos coas familias

  Todas as familias están usando a citada aplicación

- Correo electrónico: facilitamos este recurso ás familias para enviar as tarefas e que o alumnado/familias as reenvíen unha vez realizadas.

Dende o centro creouse unha conta de correo no dominio pedrouzos.gal para cada mestre co fin de poder atender mellor ás familias.

  Todas as familias facilitaron un correo electrónico e estano usando tal e como explicamos anteriormente

- Xournal: ferramenta que usamos o profesorado para corrixir as tarefas

- Snappet: plataforma dixital para repasar contidos relacionados coas materias de Matemáticas, Lingua e Lengua. Decidimos usala porque a

ofertaron de balde ata rematar o curso. É moi intuitiva e amena. Ademais, ten a posibilidade de ir resolvendo dúbidas a través dun chat e o

profesorado imos vendo o nivel acadado por cada alumno/a en tempo real.

Conéctase todo o alumnado

- Aula Virtual: espazo, na web do centro, onde publicamos as tarefas, de xeito global, propostas ao alumnado.



Todas as familias acceden a ese espazo 

-  Classdojo:  plataforma  educativa  de  gamificación  que  conta  con  ferramentas  para  comunicarse  coas  familias  e  co  alumnado,  coa

posibilidade de enviar, recibir e corrixir tarefas no Portafolio de cada alumno/a.

 Dos tres grupos de alumnado deste nivel, un grupo ao completo usa esta aplicación porque xa a viña empregando durante os dous últimos

cursos.

- Cerebriti: plataforma educativa moi motivadora,  con máis de 50.000 xogos de Primaria  sobre todas as materias. Da a posibilidade de

ademais de xogar, tamén de crear actividades, tanto por parte dos profesores/as como polos alumnos/as sempre baixo a supervisión e

corrección do mestre/a.

- Videoconferencias: Contactamos co alumnado a través da plataforma Webex co fin de que o alumnado interactúe compartindo vivencias

cos seus compañeir@s e con nós, aproveitando para aclarar dúbidas acerca das tarefas, propoñer ideas ou retos e mostrar resultados

dalgunhas actividades compartindo pantalla.

A grande maioría do alumnado conéctase

-  Proxectos:  ao longo deste trimestre programamos 2 macroproxectos: “As pegadas no tempo: a Prehistoria” e “Imos de viaxe”  para

traballar dun xeito globalizado e interdisciplinar coa finalidade de acadar unha aprendizaxe máis significativa e lúdica.

Como complemento,  tamén  incluímos  outros  pequenos  proxectos  enfocados  a  traballar  máis  directamente  a  competencia  lingüística,

relacionados coas materias de Lingua Galega e Lingua Castelá. 

-  Recursos  para  Edución  Física:  materiais  que  poden  atopar  na  casa  dende  cadeiras,  panos,  cordas,  escobas,  pelotas,  e  medios

audiovisuais, existe páxinas web, que ofrecen unha ampla variedade de recursos para os nenos e nenas.

4. INFORMACIÓN  E  PUBLICIDADE

Os mesmos que figuran no apartado anterior.



5.  AVALIACIÓN  E  CUALIFICACIÓN

5.1. AVALIACIÓN

O procedemento a seguir é comprobar a entrega das diferentes tarefas propostas mediante correo electrónico ou o portfolio de ClassDojo,

así coma o seguimento do traballo nas plataformas Snappet e Celebriti 

Unha  vez  entregadas,  corríxense,   usando  para  algunhas  as  aplicacións  de  Classdojo  e  Xournal   e  para  outras  as  sesións  de

videoconferencia. 

5.2. CUALIFICACIÓN

5.2.1. Alumnado sen materias pendentes

5.2.1.1. Se non realiza as tarefas propostas: a nota será o resultado da media da 1ª e 2ª avaliación

5.2.1.2. Se realiza  as tarefas propostas: a nota será o resultado da media da 1ª e 2ª avaliación, engadíndolle ata o 10% desa media

5.2.2. Alumnado con materias pendentes

5.2.2.1. Se recupera, tendo en conta as actividades propostas xunto coas actividades de reforzo, acadará unha cualificación positiva cunha

nota máxima dun 5, nesas materias pendentes.

5.2.2.1. Se non recupera, porque non realizou as actividades propostas acadará unha avaliación negativa e terase en conta para o vindeiro

curso.
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

A presente programación desenvolverase nas aulas de 5º de educación Primaria nas que se escolarizan 70 alumnos. Seguindo o
establecido nas  Instrucións do 27 de abril  de 2020,  da Dirección Xeral  de Educación,  Formación Profesional  e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia, decidimos unificar ao alumnado do nivel dentro dunha mesma aula virtual para poder garantir a atención ao
alumnado en caso de que xurdise calquera problema ao mestre titor do alumnado así como para establecer unha liña de traballo
conxunta e coordinada que permita establecer unhas aprendizaxes o máis semellantes posibles entre o alumnado de todo o nivel.

Debemos ter en conta que non se trata dunha programación completa, senón dun documento o máis funcional posible polo que
decidimos  eliminar  a  maioría  de  puntos  e  centrarnos  nos  estándares  a  traballar  e  avaliar  así  como nos  procedementos  e
instrumentos de avaliación, os mínimos esixibles e a metodoloxía didáctica.

2.CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE E ACTIVIDADES
TEMPORALIZAS POR UNIDADES.

O elemento curricular básico da programación serán os estándares de aprendizaxe avaliables xa que están asociados a un criterio
de avaliación e servirá para avaliar dun xeito obxectivo o progreso do alumnado. Os contidos e os criterios de avaliación non
figurarán na programación por motivos de manexabilidade do documento, quedan explicitados no decreto de currículo.  Cada
estándar asóciase a un criterio de avaliación e este a súa vez a diferentes contidos.

A continuación preséntanse os estándares de aprendizaxe avaliables asociados a unha ou varias unidades didácticas e coa súa
correspondente  temporalización  trimestral  (en  certos  estándares  deberá  terse  en  conta  o  contido  traballado  polo  que  a
temporalización é máis ampla e podería darse por superado nun momento puntual e non superado noutro momento en función do
contido ao que faga referencia). Sinálase o procedemento e instrumento de avaliación elixido para cada estándar de aprendizaxe e
asócianse diferentes actividades tipo  para  traballar  o  estándar  (as actividades están relacionadas cun número que se pode
identificar no documento completo da programación).
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Neste caso só figurarán os estándares que se avaliarán na terceira avaliación, xa que o resto de estándares están avaliados nas
dúas avaliacións previas. Pode que nalgúns caso se modifique a temporalización con respecto á programación completa posto
que se decidiu variar a materia primando aqueles contidos que consideramos más propicios para traballar de xeito non presencial
(a modo de exemplo en Ciencias Sociais decidimos traballar o bloque 4. As pegadas do tempo).

Tentaremos traballar aqueles estándares que consideramos máis competencias e aínda que se empreguen contidos “novos” para
alumnado a avaliación fará referencia a un proceso e non a unha adquisición de contido.

A) Área de Matemáticas

ÁREA DE MATEMÁTICAS
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE

C.C. 
Asociada

Temporalización Actividad
e

Avaliación

Trimestre Unidad
e

Procedement
o

Instrument
o

Grao mínimo de 
consecución

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e 
leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos e funcionais.

CMCT, CAA XX XX XX 1-12 8,9,11 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Identificar patróns , 
regularidades e leis 
matemáticas en contextos 
traballados (series, numéricas, 
secuencias  xeométricas...)

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 
resultados esperados e contrasta a súa validez 
valorando as vantaxes e os inconvenientes do 
seu uso.

CMCT, CAA XX X X 1-12 1,6,8.9,11
,15

Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Identifica resultados posibles e 
probables antes de realizar un 
problema. Estima resultados 
aproximados.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de 
resolucións de problemas valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT, CAA, 
CSIEE

X X X 1-12 2,3,12,13,
14,15,17,
23,24,31,
38

Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Aplicar o razoamento lóxico e 
analítico na resolución de 
problemas nos que ten que 
combinar dúas operacións

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 
problemas resoltos e os procesos desenvoltos, 
valorando as ideas claves, aprendendo para 

CMCT, CAA, 
CSIEE

X X X 1-12 8,9,11,15 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 

Analizar os erros cometidos 
para aprender deles. Identifica 
erros nos seus propios 
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situacións futuras semellantes. fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

problemas.

BLOQUE 2. NÚMEROS
MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 
numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as milésimas), 
utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada unha 
das súas cifras.

CMCT, CAA, CCL X X 1,2,3,5, 2,3,7,13,1
7,18

Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Interpreta a función de 
números naturais, fraccións e 
decimais ata ás milésimas en 
diferentes tipos de textos 
( gráficos, rexistros,etc.).

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor
de posición de cada unha das súas cifras.

CMCT, CAA, CCL X X 1,2,5,7 2,3,7,13,1
7,18

Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Interpretar o valor de posición 
dos números ata os millóns.

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a 
común denominador e calcula fraccións 
equivalentes.

CMCT X 4 16 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Calcula fraccións equivalentes 
por ampliación ou redución.

Reduce dúas fraccións  (con 
números primos no 
denominador) a común 
denominador

MTB2.3.2. Redondea números decimais á 
décima, centésima ou milésima máis próxima.

CMCT X 3 17,18 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

SI

MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á 
relación entre fracción e número decimal.

CMCT X 4 19,13,17 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Ordea fraccións decimais 
atendendo a relación entre 
fracción e número decimal.

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a 
xerarquía das operacións.

CMCT X 3 4,19 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 

Resolve operacións 
combinadas nas que se 
empregan as catro operacións 
e os parénteses, traballadas 
previamente na aula.
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quizziz). 
Follas de rexistro

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de números 
en contextos reais, establecendo equivalencias 
entre eles, identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución de 
problemas.

CMCT, CCL X X 1,2,3,4 15,17,18,
20,22,23,
28,36,20

Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Resolver problemas da vida 
cotiá, exemplificados na aula, 
utilizando diferentes tipos de 
números e as equivalencias 
que hai entre eles.

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados 
mediante diferentes estratexias.

CMCT, CAA X X X 1-12 9 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Revisa os seus resultados 
detectando erros de cáculo ou 
na selección do algoritmo.

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións 
co mesmo denominador. Calcula o produto 
dunha fracción por un número.

CMCT X X X 1-12 13,16 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Realizar sumas e restas de 
fraccións con igual 
denominador.

Calcular o producto dun 
número por una fracción cando
se trata de  fraccións 
irreductibles.

MTB2.5.2. Realiza operacións con números 
decimais.

CMCT X 3 19 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Realiza 
sumas,restas,multiplicacións e 
división con números naturais e
decimais.

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións cotiás.

CMCT, CAA X X 1,2,3,4 4,16,19 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

 Resolver problemas da vida 
cotiá (compras, receitas,etc.)  
aplicando os algoritmos da 
suma,resta,multiplicación e 
división

MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e de 
forma aditivomultiplicativa, números menores 
de un millón, atendendo o valor de posición das
súas cifras.

CMCT X 1,2,3, 17 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Descompón números de ata 
seis cifras segundo o valor de 
posición das súas cifras. 

MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores CMCT X 1,2,3 1,4 Análise de Portfolio do Identificar os múltiplos e 
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empregando as táboas de multiplicar. producións alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

divisores dun número de tres 
cifras.

MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun 
número dado.

CMCT X X X 1,2 1,4 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Si

MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de 
calquera número menor de 100.

CMCT X 1,2 1,4 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Calcular os divisores dun 
número menor de 100.

MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd. CMCT X 4 16 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Calcular o m.c.m. e o m.c.d. de
números de unha ou dúas 
cifras.

MTB2.6.7. Descompón números decimais 
atendendo o valor de posición das súas cifras.

CMCT X 3 17,18 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Si

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando as súas 
consecuencias e a conveniencia do seu uso.

CMCT, CAA, CCL, 
CSIEE

X X X 1-12 8,11,42,4
3,4

Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Resolve problemas  sinxelos 
combinando alomenos dúas 
operacións  aplicando os 
contidos e técnicas aprendidas 
e traballadas na aula.

BLOQUE 3. MEDIDA
MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, 
masas e superficies; elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados para medir e 

CMCT, CCL, CAA x 5,6,8 34,36,23 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 

Elixe os instrumentos de 
medida adecuados para 
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expresar unha medida, explicando de forma 
oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.

fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

realizar medicións.

Facer estimacións de medida 
dos obxectos do seu entorno.

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida.

CMCT, CAA x 5 34 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Fai medicións empregando 
unidades frecuentes do  SMD 
(cm, m, Km,Kg,g)

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e 
transformacións entre horas, minutos e 
segundos.

CMCT x 7 42 Análise de 
producións

Portfolio do 
alumnado (Fichas
entregadas, 
fichas 
interactivas, 
informe dos 
quizziz). 
Follas de rexistro

Realizar equivalencias e 
transformacións entre horas e 
minutos en exemplos 
contextualizados traballados 
previamente na aula.

B) Área de Lingua Castelá e Literatura

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE

C.C. 
Asociada

Temporalización Actividad
e

Avaliación

Trimestre Unidad
e

Procedemnt
o

Instrument
o

Grao mínimo de 
consecución

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR
LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os 
rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos 
contextos nos que produce o seu discurso: 
debates, exposicións planificadas, conversas.

CCL, CAA, CSC x x x 1-12 52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Mantén unha conversa 
axustada ao contexto de xeito 
espontáneo, 

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, 
opinións, sentimentos e emocións con claridade.

CCL, CAA x x x 1-12 52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: 
escoita activa, espera de quendas, participación 
respectuosa, adecuación á intervención da 
persoa interlocutora e normas básicas de 

CCL, CAA, CSC x x x 1-12 53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 

Respecta os turnos de 
intervención e realiza unha 
participación axeitada e activa 
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cortesía. entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

seguindo normas básicas.

LCB1.2.1. Emprega recursos lingüísticos e non 
lingüísticos para comunicarse nas interaccións 
orais, recoñecendo o valor complementario e 
modificador destes.

CCL x x x 1-12 53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB1.2.3. Interpreta de forma global o sentido de
elementos básicos do texto (léxico e locucións).

CCL x x x 1-12 52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa 
idade para expresarse con progresiva precisión 
nos diferentes contextos de comunicación.

CCL x x x 1-12 53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Utiliza un vocabulario axeitado 
á súa idade.

LCB1.5.1. Comprende a de forma global a 
información xeral de textos orais de uso 
habitual,do ámbito escolar e social, identifica o 
tema e selecciona as ideas principais

CCL, CAA x x x 1-12 52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos).

CCL, CAA x x x 1-12 52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Recoñece atextos narrativos , 
descriptivos e instrutivos con 
estruturas claras e traballadas 
previamente.

LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para 
levar a cabo diversas actividades en situación de
aprendizaxe individual ou colectivo.

CCL, CAA, CSC, 
CSIEE

x x x 1-12 53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB1.7.1. Elabora comprensiblemente textos 
orais do ámbito escolar e social e de diferente 
tipoloxía, seguindo unha secuencia lineal, 
adecuados ao nivel e imitando modelos

CCL, CAA, CSIEE x x x 1-12 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

É capaz de elaborar un 
discurso oral sobre un tema do 
seu interese previamente 
traballado e seguindo un guón.
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LCB1.9.1. Resume entrevistas, noticias e 
debates infantís… procedentes da radio, 
televisión e da internet.

CCL, CD, CAA, 
CSC

x x x 1-12 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

SI

LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás 
próximos á súa realidade, imitando modelos.

CCL, CSC x x x 1-12 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

É capaz de informar sobre un 
feito cotiá relevante 
respondendo a cuestións.

LCB1.9.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre
temas de interese, seguindo modelos.

CCL, CAA, CSIEE x x x 1-12 52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

É capaz de realizar unha 
entrevista seguindo un guión 
pechado sobre un tema 
traballado previamente

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER
LCB2.1.3. Comprende información global e 
específica en textos de diferente tipoloxía do 
ámbito escolar e social:

CCL, CAA x x x 1-12 57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Comprende información global 
en textos sinxelos con 
estruturas traballadas na aula.

LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente 
tipoloxía e adecuados a súa idade, reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas principais.

CCL, CAA x x x 1-12 57,58 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica as ideas principais 
dun texto e elabora un resumo 
breve.

LCB2.2.1. Utiliza o título e as ilustracións para 
activar coñecementos previos sobre o tema, 
axudándose deles para acceder máis 
doadamente ao contido dun texto.

CCL, CAA x x x 1-12 56,57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Interpreta as ilustracións dun 
texto para facilitar a súa 
comprensión.

LCB2.2.3. Identifica as palabras clave dun texto. CCL, CAA x x x 1-12 56,52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB2.2.4. Formula hipóteses sobre o contido do 
texto a partir do título e das ilustracións e 

CCL, CAA x x x 1-12 57,52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 

Si
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esquemas que o acompañan. entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

LCB2.4.3. Identifica o argumento de lecturas 
realizadas dando conta dalgunhas referencias 
bibliográficas: autor ou autora, xénero.

CCL, CAA x x x 1-12 71,56,57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

É capaz de identificar 
referencias bibliográficas e 
resumir un libro, completando 
unha ficha.

LCB2.4. 4. Selecciona lecturas con criterio 
persoal e manifesta a súa opinión sobre os 
textos lidos.

CCL, CAA, CSIEE x x x 1-12 71 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LB2.6.1. Identifica a intención comunicativa de 
textos xornalísticos e publicitarios. Diferenza 
entre información e publicidade.

CCL, CAA x x x 1-12 63 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

 Diferenza noticias de anuncios
e indicacións.

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información 
e Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información.

CCL, CD, CAA x x x 1-12 56,57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR
LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos
sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social 
e escolar, atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos): diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, contos, folletos 
informativos e literarios, narracións, textos 
científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, 
receitas, instrucións, normas...

CCL, CD, CAA x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Escribe, en diferentes 
soportes, textos sinxelos con 
estruturas previamente 
traballadas na clase.

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas 
con cohesión básica e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas.

CCL, CAA x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)

Escribe textos coherentes e 
cohesionados respectando a 
concordancia e a ortografía 
reglada básica.
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Follas de rexistro
LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, diferentes 
tipos de textos adecuando a linguaxe ás 
características do xénero.

CCL, CCA, CSIEE x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB3.1.4. Elabora un informe seguindo un guión 
establecido que supoña a procura, selección e 
organización da información de textos de 
carácter científico, xeográfico ou histórico.

CCL, CD, CAA, 
CSIEE, CCEC

x x x 1-12 67 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Elabora un informe seguindo 
un modelo dado cunha 
estrutura traballada 
previamente.

LCB3.1.5. Presenta un informe, utilizando 
soporte papel e informático, sobre situacións 
sinxelas, recollendo información de diferentes 
fontes (directas, libros, Internet), seguindo un 
plan de traballo e expresando conclusións.

CCL, CD, CAA, 
CSIEE

x x x 1-12 67 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Presenta un informe seguindo 
un modelo e unha estrutura 
traballada na aula, apoiándose 
nun plan de traballo.

LCB3.3.5. Amosa na evolución dos seus escritos
interese e esforzo por escribir correctamente de 
forma persoal.

CCL, CAA, CSIEE x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu
interese: contos, anuncios, rimas, cancións, 
cómics, carteis…facendo ilustracións e buscando
imaxes dixitais para facilita a súa comprensión 
ou mellorar a súa presentación.

CCL, CD, CAA, 
CSIEE

x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Escribe textos espontáneos e 
propios, seguindo modelos 
traballados na aula 
acompañandoos de 
ilustracións axeitadas.

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
para escribir, presentar e ilustrar os textos, 
buscar información, crear táboas e gráficas

CCL, CD, CAA x x x 1-12 54,49,56,
57,58

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

 Si

LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no 
plan de escritura axeitados á súa idade e nivel.

CCL, CAA x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Produce textos seguindo 
estruturas textuais traballadas 
na aula, con coherencia, 
cohesión e respectando 
normas ortográficas básicas.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGU 
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LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías 
gramaticais pola súa función na lingua: presentar
ao nome, substituír ao nome, expresar 
características do nome, expresar accións ou 
estados, enlazar ou relacionar palabras.

CCL x x X 3,4,5,6,
7,8,9

62,66 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Coñece e recoñece as 
categorías gramaticais  básicas
: sustantivo, adxetivo, verbo e 
determinatess.

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. CCL x 8,9 65 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, 
prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.

CCL x 8,9 65 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Recrea palabras derivadas 
empregando prefixos e sufixos 
traballados na aula.

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos
de palabras nun texto.

CCL x x x 1-12 66 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica nun texto e clasifica , 
verbos, sustantivos, adxectivos
e determinantes.

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos 
textos de elaboración propia.

CCL x x x 1-12 62 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Aplica as normas básicas de 
acentuación nos textos de 
elaboración propia cometendo 
menos dun 30%  de erros.

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias.

CCL x x x 1-12 54,64 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, 
aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 
literarios.

CCL, CCEC x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Engade comparacións, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos e sinónimos , 
traballados previamente na 
aula, a textos literarios.

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, 
poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a 

CCL, CAA, CSIEE, x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 

Crea sinxelos textos literarios 
(contos, poemas, cancións e 
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partir de pautas ou modelos dados. CCEC entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

sinxelas obras teatrais) a partir 
de pautas ou modelos dados, 
traballados previamente na 
aula.
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C) Área de Lingua Galega e Literatura

Ligua Galega e Literatura
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

AVALIABLE
C.C.

Asociada
Temporalización Actividade

s
Avaliación

Trimestre Unidad
e

Procedement
o

Instrument
o

Grao mínimo de
consecución

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun
texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 
televisión ou de internet, identifica o tema e 
elabora un resumo.

CCL, CAA x x x 1-12 52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos 
imitando modelos de calquera medio de 
comunicación.

CCL, CD, CAA, 
CSIEE

x x x 1-12 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Elabora textos orais sinxelos 
imitando modelos feitos na 
aula.

LGB1.4.5. Identifica o grao de formalidade da 
situación de comunicación e axusta a este a 
súa produción.

CCL x x x 1-12 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Axusta a súa expresión escrita 
a diferentes situacións e 
interlocutores (mestre, 
monitores, 
guías,compañeiros,etc.)

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de empregar a 
lingua galega en calquera intercambio oral 
dentro da escola ou fóra dela.

CCL, CSC, CCEC x x x 1-12 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, 
utilizando nexos básicos adecuados.

CCL x x x 1-12 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Elabora un discurso oral 
cohesivo, utilizando , polo 
menos ,tres nexos básicos 
adecuados.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER
LGB2.1.1. Comprende a información relevante
de textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións 

CCL, CD, CSC x x x 1-12 56,57 Observación 
sistemática.
Análise de 

Diario de clases.
Follas de rexistro.

Comprende a información 
relevante en textos cotiás,
( notas informativas, carteis, 
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cotiás. producións. noticias,etc.)

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, 
hipérboles, ironías e dobres sentidos en 
textos.

CCL, CAA, CSIEE x x 5-12 56,57 Observación 
sistemática.
Análise de 
producións.
Comprobacións 
específicas

Diario de clases.
Follas de rexistro.
Probas 5-12

Interpreta, 
personificacións,ironías e 
dobres sentidos , traballados 
na aula, en textos breves.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de gráficos, 
esquemas sinxelos e ilustracións 
redundantes, relacionándoa co contido do 
texto que acompaña.

CCL, CAA, CSC, 
CSIEE, CMCT

x x x 1-12 49,69 Observación 
sistemática.
Análise de 
producións.

Diario de clases.
Follas de rexistro.

Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de
gráficos, esquemas sinxelos e 
ilustracións redundantes, 
relacionándoa co contido do 
texto que acompaña.

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL, CAA x x x 1-12 56,57,58 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura 
definida, con coherencia e cohesionando, de 
maneira xeral, os enunciados.

CCL, CAA, CSIEE x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Elabora o texto narrativo  ben 
estruturado , con coherencia e 
cohesionando, de maneira 
xeral, os enunciados.

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación 
(punto, coma, punto e coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación).

CCL x x X 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Utiliza os signos de puntuación
(punto, coma, punto e coma, 
dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación) 
en textos propios breves.

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma 
lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha 
linguaxe non sexista.

CCL, CSC, CCEC x x x 1-12 54,62 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Aplica, de maneira xeral, a 
norma lingüística: ortografía, 
acentuación,, básica,  léxico 
traballado na aula e usa, 
habitualmente, unha linguaxe 
non sexista.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, 
textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes curtas, normas, notas 
e invitacións

CCL, CAA, CD x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 

Elabora textos propios da vida 
cotiá e académica, imitando 
modelos traballados na aula.
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audios, vídeos…)
Follas de rexistro

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos 
(noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e 
(anuncios e carteis), imitando modelos 
publicitarios moi sinxelos.

CCL, CSC, CCEC, 
CAA

x 9 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Redacta unha noticia sinxela 
seguindo modelos  traballados 
na aula) e anuncios e carteis, 
imitando modelos publicitarios 
moi sinxelos.

LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) seguindo un guión 
establecido e adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero.

CCL, CAA x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Crea diferentes tipos de textos 
(narrativos, instrutivos, e 
expositivos seguindo un guión 
establecido e traballado..

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e 
empregando algúns elementos básicos de 
cohesión, usando o rexistro adecuado.

CCL, CSC, CCEC x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Escribe textos coherentes e 
empregando algúns elementos 
básicos de cohesión 
traballados na aula.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, 
poemas, cancións e anécdotas.

CCL, CSC, CCEC, 
CAA, CSIEE

x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e 
non verbal: carteis publicitarios 
e  anuncios seguindo modelos 
traballados na aula.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía,
para realizar presentacións elementais.

CCL, CD, CSIEE x 9-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Realiza presentacións sobre 
temas traballados na aula, 
seguindo un guión establecido 
e unha estrutura traballada.

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e 
paratextuais para facilitar a comprensión dos 
textos e ilustralos de maneira creativa.

CCL, CD, CSIEE x x x 9-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Escolle a ilustración máis 
axeitada para un texto de entre
varias ofertadas.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías 
gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 
adverbio, verbo e preposición.

CCL, CAA x 7-12 66 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 

Identifica nun texto: verbo, 
sustantivo,adxectivo e 
determinate.
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audios, vídeos…)
Follas de rexistro

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de 
acentuación xerais e de acentuación diacrítica
e aprecia o seu valor social e a necesidade de
cinguirse a elas.

CCL, CSC, CCEC x x x 1-12 54,62 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Aplica xeralmente as normas 
de acentuación xerais  
comentendo menos dun 30% 
de erros e de acentuación 
diacrítica en verbos, adverbios 
e contraccións.

LGB4.3.1. Emprega con corrección os signos 
de puntuación, facendo unha valoración dos 
resultados.

CCL x x x 1-12 54,62,64 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Emprega con corrección os 
signos de puntuación, : punto e
seguido, punto e aparte, punto 
final, dous puntos, coma, 
interrogación e exclamación.

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas 
súas producións.

CCL x 11-12 54,64 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Usa unha sintaxe adecuada 
nas súas producións facendo 
estruturas de máis tres 
elementos.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras 
derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas, identificando e formando familias 
de palabras.

CCL, CAA x 5-8 5462,66 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Crea familias de palabras de 
candomenos cinco elementos.

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, palabras polisémicas 
de uso frecuente, frases feitas, siglas e 
abreviaturas.

CCL, CAA x x x 1-12 54,66,62 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Substitue palabras dun texto 
por sinónimos e antónimos e 
identifica o significado de 
frases feitas sinxelas, 
traballadas na aula.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
LGB5.3.1. Identifica as características 
principais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro.

CCL, CCEC x 1 57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Clasifica textos sinxelos en 
función do seu xénero literario.

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos 
e métricos propios dos poemas.

CCL x 2,3 57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 

Distingue algúns recursos 
retóricos e métricos  
,traballados na aula, en 
poemas sinxelos.
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audios, vídeos…)
Follas de rexistro

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas 
figuras literarias: comparacións, 
personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras.

CCL, CCEC, CAA x x 2,3,6 54,57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica nun texto sinxelo 
figuras retóricas traballadas na 
aula.

LGB5.3.4. Identifica os temas recorrentes na 
literatura.

CCL, CCEC x x x 1-12 52,57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica o tema xeral dun 
texto literario sinxelo traballado
na aula.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e 
relatos, a partir de modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, emocións, estados de
ánimo e lembranzas.

CCL, CCEC, CSC x x x 1-12 52,54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Escribe poemas sinxelos de a 
lo menos catro versos.

LGB5.5.1. Participa activamente en 
dramatizacións de textos literarios.

CCL x 8-12 52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación, fonte 
de coñecemento e como recurso de gozo 
persoal.

CCL, CSC, CCEC x x x 1-12 53,57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos 
sinxelos doutras culturas cos da cultura 
galega, amosando interese e respecto.

CSC, CCEC x 8 57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Relaciona elementos de outras
culturas , traballados na aula, 
coa cultura galega.

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer 
outras costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade 
cultural.

CSC, CCEC x x x 1-12 53,57 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)

Si
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Follas de rexistro
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D) Área de Ciencias Sociais

CIENCIAS SOCIAIS
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE

C.C. 
Asociada

Temporalización Actividad
e

Avaliación

Trimestre Unidad
e

Procedeme
nto

Instrument
o

Grao mínimo de 
consecución

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS
CSB1.1.1.Busca información (empregando as 
TIC e outras fontes directas e indirectas), 
selecciona a información relevante, a organiza, 
analiza, obtén conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou por escrito.

CAA, CD, CMCCT, 
CCL

x x x 1-9 61,57,56 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Busca  informacións 
empregando as TIC, organiza os
contidos e comunícaos de 
maneira clara.

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación 
e execución de accións e tarefas, ten iniciativa 
na toma de decisións e asume 
responsabilidades.

CSIEE, CAA x x x 1-9 61,72 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Organiza o traballo de maneira 
autónoma e asume 
responsabilidades.

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e 
presenta os traballos de maneira ordenada, 
clara e limpa.

CAA, CCL, CMCCT x x x 1-9 53,72,67,
68

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Realiza os traballos 
encomendados máis da metade 
da veces que se pide cunha 
presentación ordeada, lexible e 
clara.

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e 
de grupo, e emprega estratexias de traballo 
cooperativo valorando o esforzo e o coidado do 
material.

CSC, CAA x x x 1-9 53,72,67,
68

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Participa e coopera nos traballos
en grupo.

CSB1.2.2.Adopta un comportamento 
responsable, construtivo e solidario, 
respectando diferentes ideas e achegas nos 
debates e recoñecendo a cooperación e o 
diálogo como principios básicos do 
funcionamento democrático.

CSC, CAA x x x 1-9 53,52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Compórtase de maneira 
responsable respectando as 
opinións dos demais.

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o 
vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 

CCL, CAA, CMCCT,
CSC

x x x 1-9 53,54,67, Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 

Coñece vocabulario relacionado 
cos contidos traballadas na aula,
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escribir e falar sobre Ciencias sociais. 52 entregados, 

fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

é capaz de empregalo en 
situacións traballadas na aula.

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e 
ordenada, contidos relacionados coa área, que 
manifesten a comprensión de textos orais e /ou 
escritos de carácter xeográfico, social e 
histórico.

CCL, CMCCT, CSC,
CAA

x x x 1-9 52,53,54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Expón oralmente , utilizando 
vocabulario específico de 
carácter xeográfico, social e 
histórico; un tema breve 
traballado previamente contando
con axuda mediante preguntas 
na exposición.

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas 
coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación.

CCL, CD, CMCCT, 
CSC

x x x 1-9 52 Observación 
sistemática.
Análise de 
producións.

Diario de clases.
Follas de rexistro.

Utiliza as palabras claves e 
conceptos necesarios para ser 
capaz de ler, escribir e falar 
sobre Ciencias sociais, 
interpretando textos e gráficos 
sinxelos previamente 
traballados.

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA
CSB2.4.1.Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de mapas, define que é a escala nun 
mapa e emprega e interpreta os signos 
convencionais máis usuais que poden aparecer 
nel.

CMCCT, CAA x 5 52,54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Diferencia entre plano e mapa.

Define e interpreta a escala 
numérica dun mapa expresada 
nas mesmas unidades

Interpreta a lenda dun plano ou 
mapa guiándose pola axuda de 
preguntas directas sobre a 
lenda.

CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e 
os grandes ríos de España.

CMCCT x 4,5 73,67 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Sitúa nun mapa os mares e 
océanos que rodean España

CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do 
medio, así como as consecuencias da acción 
humana neste.

CSC, CCL x 4,5 67,52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Explica a importancia da 
intervención humana no medio 
respondendo a  cuestións 
concretas.

CSB2.9.2.Favorece o desenvolvemento sostible
e o consumo responsable.

CSC, CAA x 67,52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 

Nomea  cinco accións que 
favorezan o desenvolvemento 
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fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

sostible.

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE
CSB3 8.2 Describe ordenadamente o proceso 
de obtención dun produto ata a súa venda e 
identifica os sectores aos que pertencen.

CCL, CSC, CMCCT Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

É capaza de ordenar o oproceso
de elaboración e 
comercialización dun produto 
mediante a axuda de imaxes.

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO
CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e
data a Idade Media e Moderna, asociándoas 
aos feitos que marcan os seus inicios e finais.

CSC, CMCCT, CCL,
CCEC

x 7 52,53,54,
57,70

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Coñece os feitos que marcan os
inicios e finais da Idade Media e 
Moderna.

CSB4.2.1.Coñece algunhas fontes da historia 
representativas de cada unha das idades da 
historia, facendo fincapé na Idade 
Contemporánea.

CSC, CMCCT, CAA,
CCEC

x 7-9 752,53,54
,57,70

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Enumera diferentes fontes 
históricas e  traballadas na aula.

CSB4.3.1.Usa diferentes técnicas para localizar
no tempo e no espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a simultaneidade e as 
relacións entre os acontecementos.

CSC, CMCCT, CAA,
CCEC

x 7-9 52,53,54,
57,70

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Ordena temporalmente feitos 
históricos relevantes traballados 
na aula.

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas 
históricas máis importantes da Idade Media e 
Idade Moderna en España.

CMCCT, CSC, 
CCEC

x 7-9 52,53,54,
57,70

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Sitúa nunha liña do tempo as 
etapas históricas máis 
importantes da Idade Media e 
Idade Moderna en España.

CSB4.4.3.Explica aspectos relacionados coa 
forma de vida e organización social de España 
das distintas épocas históricas estudadas.

CSC, CCEC, CAA x 7-9 52,53,54,
57,70

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Diferencia a organizacións 
social en diferentes etapas 
históricas mediante a 
clasificación de diferentes 
aspectos de cada época.

CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o 
patrimonio natural, histórico, cultural e artístico 

CSC, CCEC x 9 52,53,54,
57,70

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 

Nomea algún lugar, obxectos, 
etc., relacionado co patrimonio 
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e asume as responsabilidades que supón a súa
conservación e mellora.

entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

cultural, histórica e artístico e 
decátase dos motivos para a 
súa conservación.

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural a escala 
local e nacional como a riqueza compartida que
hai que coñecer, preservar e coidar.

CSC, CCEC x 9 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Aprecia a herdanza cultural  
identificando algunha das 
tradicións que aínda se 
manteñen na actualidade.
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E) Área de Ciencias Naturais

CIENCIAS NATURAIS
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE

C.C. Asociada Temporalización Actividad
e

Avaliación

Trimestre Unidad
e

Procedemnt
o

Instrument
o

Grao mínimo de 
consecución

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza 
información concreta e relevante, analízaa, 
obtén conclusións, elabora informes e 
comunica os resultados en diferentes soportes.

CCL, CSIEE, CAA, 
CD, CMCCT

x x x 1-12 52,53,54,
55,56,57,
67

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Busca,  selecciona  e  comunica
información  sobre  un  tema.
Empregando  algunha  axuda
visual e realizando unha breve
exposición oral.

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de 
forma clara e ordenada contidos relacionados 
coa área manifestando a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

CCL, CMCCT x x x 1-12 52,53,54,
55,56,57,
67

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Expresa  oralmente  e  por
escrito,  de  forma  clara  e
ordenada contidos relacionados
coa  área  manifestando  a
comprensión  de  textos  orais
e/ou escritos.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o 
tratamento de textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou notas etc.).

CCL, CSIEE, 
CMCCT, CD

x x x 1-12 54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Preseta  un  texto  con  marxe  ,
sangŕia  e  interliñado  axeitado
no  que  apareza  candomenos
unha imaxe.

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para 
acceder á información dos textos de carácter 
científico

CMCCT, CAA, CCL x x x 1-12 57,61 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Recolle información en webs de
carácter científico , previamente
traballadas na aula.

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de 
información na rede.

CAA, CMCCT, CD x x x 1-12 61,73 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Efectúa búsquedas guiadas de
información  na  rede
empregando  páxinas  dadas
pola mestra.

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de 
acceso e traballo na rede.

CAA, CMCCT, CD x x x 1-12 68,69,70 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 

Accede aos contidos virtuais de
xeito autónomo sendo capaz de
realizar e entregar tarefas.
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audios, vídeos…)
Follas de rexistro

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e tarefas e
ten iniciativa na toma de decisións.

CSIEE, CAA, 
CMCCT

x x x 1-12 61,68,69 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

É capaz de coordinar tarefas en
equipo contando cun guión para
realizar o traballo.

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de 
uso e de seguridade dos instrumentos, dos 
materiais de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación

CMCCT, CSC, CD x x x 1-12 67,68, Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu 
alcance proporcionados polas tecnoloxías da 
información para comunicarse e colaborar.

CD, CAA, CMCCT x x x 1-12 67,68,61 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Emprega o e.mail como vía 
principal de comunicación e 
accede a contidos traballados 
na aula.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións formulando
problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material necesario, realizando,
extraendo conclusións e comunicando os 
resultados.

CMCCT, CCL, CAA,
CSIEE

x x x 1-12 67,68 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Realiza sinxelos proxectos e 
experiencias sacando 
conclusións relacionadas co 
traballado na aula.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral 
ou escrita, empregando soportes variados, 
recollendo información de diferentes fontes 
(directas, libros, internet) cando traballa de 
forma individual ou en equipo na realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións.

CMCCT, CCL, CSC,
CD, CAA, CSIEE

x x x 1-12 61,67,68 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Presenta un informe, de forma 
oral ou escrita, seguindo un 
modelo traballado e referíndose
a contidos traballados na aula.

BLOQUE 2 - O SER HUMANO E A SAÚDE
BLOQUE 3. OS SERES VIVOS

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos
e sistemas, nomeando as principais 
características e funcións de cada un deles.

CMCCT, CCL x x 1,2,4,5,
6

53,54,57,
68

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

É capaz de secuenciar a 
organización celular dos seres 
vivos nomeando algunha das 
funcións de cada nivel de 
organización.

CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea 
as principais características atendendo ao seu 
reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino 

CMCT x 5,6 53,54,57,
68,69

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 

Clasifica seres vivos traballados
na aula dentro dalgún dos 
Cinco Reinos da Natureza, 
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dos fungos e outros reinos empregando 
criterios científicos e medios tecnolóxicos.

fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

facendo especial atención ao 
reina animal e ao reino das 
plantas.

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación 
científica de animais vertebrados, 
invertebrados e plantas.

CMCT x 1,2,3 53,54,57,
68,67,61

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións 
humanas que modifican o medio natural e as 
causas de extinción de especies e explica 
algunhas actuacións para o seu coidado.

CMCCT, CSC x 5 53,54,57,
68,67

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica  o impacto humano no
medio e enumera algunha das 
causas da extición das 
especies así como algunha 
actuación para o seu coidado.

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA
CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais 
segundo as súas propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de agregación e 
condutividade térmica).

CMCCT x 9 68 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Coñece e clasifica materiais 
segundo algunha das súas 
propiedas facendo traballo 
previo na aula sobre os 
materiais e as propiedades.

CNB4.2.1. Utiliza diferentes procedementos 
para determinar a medida da masa e do 
volume dun corpo.

CMCCT x 9 68 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

É capaz de determinar a masa 
e o volume dun corpo 
empregando un procedemento 
traballado na aula.

CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e 
volume.

CMCCT, CCL x 9 52,54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Describe a diferenza entre 
masa e volume.

CNB4.4.2. Identifica produtos químicos 
habituais no fogar e os posibles riscos para o 
organismo.

CMCCT x 9 52,54,61 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

CNB4.4.3. Identifica e explica os símbolos de 
perigo máis comúns na etiquetaxe.

CMCCT x 9 61,52 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 

Si



  Ceip de Pedrouzos – Brión Programación Lomce 2019/20  5º de Educación Primaria
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS
CNB5.1.2. Observa, identifica e explica algúns 
efectos da electricidade da vida cotiá.

CMCCT, CCL x 11 61,52,54,
57,68,67,
61,72

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si

CNB5.1.3. Expón exemplos de materiais 
condutores e illantes, argumentado a súa 
exposición.

CMCCT, CCL x 11 61,52,54,
57,68,67,
61,72

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica materiais condutores 
e illantes dunha lista traballada.

CNB5.2.1. Coñece algúns dos grandes 
descubrimentos e inventos da humanidade e 
explica os beneficios ou riscos para á 
sociedade.

CMCCT, CCL, CSC x x x 1-12 68,61,70,
72

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Coñece algúns dos grandes 
descubrimentos e inventos da 
humanidade .

CNB5.2.3. Coñece e explica algúns dos 
avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na 
medicina, na cultura e no lecer, na arte, na 
música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías 
da información e a comunicación.

CMCCT, CCL, CSC,
CCEC

x 12 52,54,68,
53,52

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

 Coñece e explica algúns dos 
avances da ciencia nalgún 
entorno habitual para el 
apoiándose en cuestións sobre 
o tema..
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F) Área de Educación en Valores

EDUCACIÓN EN VALORES
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE

C.C. 
Asociada

Temporalización Actividad
e

Avaliación

Trimestre Unidad
e

Procedement
o

Instrument
o

Grao mínimo de 
consecución

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA
VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez que respecta os 
dos e das demais nas actividades cooperativas.

CSC, CSIEE, CCL x x x 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Respecta os sentimentos, 
necesidades e dereitos dos e 
das demais nas actividades 
cooperativas.

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na 
análise de problemas e na formulación de 
propostas de actuación.

CSC, CSIEE x x x 52,53,54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Utiliza o pensamento creativo 
para popoñer actucións.

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao 
medo ou ao fracaso.

CSC, CSIEE x x x 52,53, Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si.

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais 
e cívicos e achega solucións potencialmente 
efectivas.

CSIEE, CSC x x x 52,54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

 Identifica, define problemas 
sociais e cívicos da súa 
contorna e propón solucións.

VSCB1.5.2. Define e formula claramente 
problemas de convivencia e achega solucións 
potencialmente efectivas.

CSC, CCL x x x 52,54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica problemas de 
convivencia e propón 
solucións.

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS
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VSCB2.1.2. Emprega a comunicación verbal en 
relación coa non verbal en exposicións orais e 
debates.

CCL, CSC, CAA, 
CSIEE

x x x 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

 Si.

VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e dando 
sentido ao que oe.

CCL, CSC x x x 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si.

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía. CSC, CCL, CSIEE x x x 52,53,54 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si.

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS
VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve 
problemas en colaboración.

CSC, CSIEE x x x 52,53,54,
57

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Participa no desenvolvemento 
de proxectos en colaboración.

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais compartindo puntos de 
vista e sentimentos durante a interacción social 
na aula.

CSC, CSIEE x x x 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Si.

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de 
falta de respecto á igualdade de oportunidades 
de homes e mulleres.

CSC, CSIEE x x x 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica actitudes de falta de 
respecto á igualdade de 
oportunidades de homes e 
mulleres.

VSCB3.12.2. Argumenta a importancia dos 
valores cívicos na sociedade democrática.

CSC, CCL x x x 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica valores cívicos na 
sociedade democrática.
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VSCB3.13.3. Argumenta comportamentos de 
defensa e recuperación do equilibrio ecolóxico e
de conservación do medio ambiente.

CSC, CCL x x x 52,53 Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Amosa comportamentos de 
defensa e recuperación do 
equilibrio ecolóxico.

VSCB3.5.2. Identifica e analiza criticamente 
desigualdades sociais.

CSC, CSIEE x x x 52,53,54,
57

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Identifica desigualdades 
sociais.

VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias. CSC, CCL x x x 52,53,54,
57

Análise de 
produción

Portfolio do 
alumno( textos 
entregados, 
fichas 
entregadas, 
audios, vídeos…)
Follas de rexistro

Describe algunhas condutas 
solidarias.
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3. CONCRECIÓN METODOLÓXICA E ACTIVIDADES A DESENVOLVER.

Debido a situación extraordinaria na que nos atopamos a metodoloxía didáctica sufrirá unha enorme modificación con respecto á
modalidade presencial. Neste caso a metodoloxía estará baseada no emprego das Tics e condicionada á interacción virtual co
alumnado. Tentaremos seguir unha metodoloxía baseada na interacción en pequeno grupo co alumnado en mesmo de xeito
individualizado en caso  de ser  preciso.  Tentaremos incorporar  aspectos  de  metodoloxías  como gamificación,  e  favorecer  o
emprego dunha estrutura coherente e constante durante esta situación favorecendo a claridade e a maior accesibilidade aos
contidos. Procuraremos chegar a todo o alumnado e dar resposta a maior cantidade de necesidades como nos sexa posible.

Tentaremos aproveitar a situación para reforzar aspectos que as veces na escola queda un tanto de lado e aproveitar a estancia
na casa para empregar recursos propios de ámbitos como: a cociña, a horta, as afección do alumnado , a colaboración familiar ,
etc.

Procuraremos favorecer a motivación do alumnado e a autoaprendizaxe na medida do posible sendo conscientes das dificultades
que  conleva  esta  situación  así  como  das  posibilidades  das  familias  para  poder  supervisar  e  apoiar  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe.

As actividades a desenvolver tentaremos que sexan o máis competenciais posibles e que se axusten o máximo posible ás 
establecidas na nosa programación. 

4.Materiais e recursos didácticos:

Debido a situación o emprego dos recursos didácticos estará baseado no funcionamento da plataforma Edixgal que será o 
principal medio de traballo. Ademais empregaremos o correo electrónico para a recepción e envío de materiais.

Empregaremos recursos elaborados que sexan o máis atractivos posible: presentacións, vídeos, quizziz, kahoot, etc. Tamén 
empregaremos elementos cotiás como xornais, películas, webs etc.

Ademais  seguiremos  empregando  os  libros  de  texto  establecidos  na  programación  pero  facendo  unha  maior  selección  e
adaptación dos contidos a traballar.
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5.Avaliación:

5.1 Momentos de avaliación:

Debemos  aclarar  que  realizar  unha  avaliación  nesta  situación  resulta  un  tarefa  complicada  e  que  as  veces  pode  perder
obxectividade  por  diversos  motivos.  Debemos  ter  en  conta  que  traballaremos  cun  so  procedemento  de  avaliación  xa  que
consideramos que a observación sistemática perde gran parte da súa fiabilidade e a análise das producións pode verse afectada
por diversas situacións.

A pesar disto dividiremos a avaliación en dous grandes bloques:

5.1.1 Avaliación continua: realizaremos un proceso continuo de seguimento e avaliación do alumnado. Ao longo deste
proceso  prestaremos  especial  atención  aos   puntos  febles  do  alumnado  e  tentaremos  reconducir  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe. 

5.1.2.  Avaliación  global: ao  remate  de  cada  trimestre  realizaremos  unha  valoración  do  progreso  do  alumnado  e
reflectiremos as cualificación do alumnado no boletín trimestral. Prestaremos especial atención a consecución dos estándares de
aprendizaxe establecidos e a adquisición das competencias clave.

5.1.3. Medidas individuais ou colectivas que se adoptarán como consecuencia dos resultados: no caso de que os resultados
da avaliación  non resulten positivos tomaremos unha serie de medidas a nivel colectivo e individual.

A  nivel  colectivo  tentaremos  dar  resposta  as  necesidades  xerais  do  alumnado,  modificando  a  temporalización  da  nosa
programación, introducindo variacións metodolóxicas e incidindo naqueles aspectos curriculares máis febles.

A nivel  individual  realizaremos un seguimento do alumno e estableceremos os plans de traballo  individualizados que sexan
precisos tentando desenvolvelos en colaboración coas familias.

No caso de que estas medidas resultasen insuficientes levaranse a cabo as medidas de atención a diversidade expostas no punto
8 da programación.

5.2.Criterios de cualificación:
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No referente á terceira avaliación o proceso de avaliación estará baeado na participación do alumnado e tendo en conta a
situación sempre valoraremos aquelas situacións que resulten máis vantaxosas para o alumnado favorecendo a súa promoción.
Non debemos confundir este termo con outros como “aprobado xeral” ou similares xa que os dous trimestres anteriores terán un
gran peso na avaliación global do alumnado. Favoreceremos a cualificación positiva naquelas actividades que impliquen certa
ampliación de contidos e primaremos a avaliación dos procesos ante os contidos.

Referiremos agora unha modificación das porcentaxes a ter en conta de xeito orientativo no tocante á terceira avaliación:

1. 70% da cualificación final: portfolio do alumno. Con isto referímonos as tarefas entregadas polo alumnado ao longo
deste trimestre ( textos, presentacións, audios, vídeos, quizziz, kahoots,etc.)

2. 30% da cualificación final: interese e participación. A participación poderá cuantificarse tendo en conta as conexións
á  plataforma,  a  realización  de  actividades  interactivas  (smartclassroom,  fichas  interactivas,  etc.),  así  como  as
interaccións cos compañeiros e o mestre a través da plataforma Cisco Webex.

No referente á avaliación final ordinaria segundo o acordado na Comisión de Coordinación Pedagóxica: a cualificación ordinaria ou
final será o resultado da nota media dos dous primeiros trimestres más un incremento de ata o 10% tendo en conta o traballo
realizado durante o terceiro trimestre e os criterios establecidos para este trimestre.

5.3.Procedementos e instrumentos de avaliación:

O  principal  procedemento  de  avaliación  será:  a  análise  de  producións  orais,  escritas  e  audiovisuais  e  a  elaboración  de
autoinformes de xeito xeral . Como dixemos antes debido a situación cada estándar de aprendizaxe só estará avaliado de xeito
concreto tendo en conta a análise de producións que poderá completarse a nivel xeral con algún autoinforme realizado polo
alumnado.

Cada  procedemento  de  avaliación  está  asociado  a  un  ou  máis  instrumentos  de  avaliación.  O  principal  instrumento  que
empregaremos será o Portfolio do alumno e as follas de rexistro.

5.3.1Mínimos esixibles:

Xa que os  estándares de aprendizaxe conforman os  descritores  que  determinan  o  criterio  de  avaliación  consideramos que
debemos deixar definido dun xeito claro o grao de desempeño básico que esperamos do noso alumnado. Para determinar este
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grao de consecución empregaremos escalas, rúbricas e listas de cotexo. Consideramos que o grao de adquisición mínimo de cada
estándar sitúase no número 2 da escala de avaliación. Os mínimo establecidos para cada estándar veñen establecidos na táboa
do punto 2 de este documento.

5.4.Criterios de promoción.

Para promocionar ao seguinte nivel educativo o alumnado deberá acadar o grao mínimo de consecución de cada estándar de
aprendizaxe avaliable  así  como acadar  un desenvolvemento competencial  axeitado en cada unha das Competencias Clave.
Deberase ter en conta o establecido no artigo 13 do D.105/2014 polo se regula o Currículo na etapa de Educación primaria.

Tendo en conta por unha banda o establecido nas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional  e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro  trimestre do curso académico 2019/20,  nos centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia,  e por outra banda que o alumnado o vindeiro curso permanecerá co seu titor
tentaremos favorecer a promoción do alumnado establecendo os plans de reforzo e recuperación precisos no caso de aquel
alumnado que promocione ao seguinte nivel con materias pendentes.

Será decisión de cada equipo docente determinar a promoción ou a non promoción do alumnado como se establece na Orde do 9
de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade
Autónoma de Galicia.

6. Información e comunicación

Para comunicarnos co alumnado e coas familias empregaremos os seguintes recursos:

• Páxina web do centro: onde se atopa información xeral sobre instrucións, plazos administrativos, organización do centro,
etc.

• ABALARAMÓBIL: empregarase para comunicacións oficiais do centro, envío de Boletíns de cualificacións, e avisos xerais.
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• Classdojo: cada titor  xestionará  a súa aula  procurando a conexión de alomenos un dos titores legais  do alumnado.
Tentaremos manter unha comunicación constante e fluida favorecendo contactos individuais e repostas o máis inmediatas
posibles.

• Correo electrónico: facilitaremos a dirección de correo para calquera dúbida, consulta ou suxestión.

• Edixgal: creouse un apartado de avisos e informacións onde colgaremos información relevante para as familias.

• Cisco Webex: estableceremos contacto co alumnado, e coas familias que o desexen, mediante reunións virtuais. Cada titor
establecerá os seus horarios así como as pautas para o seu emprego.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIXAXE E COMPETENCIAS IMPRECINDIBLES 

LENGUA CASTELLANA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EA- COMPETENCIA IMPRESCINDIBLE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas 
ou espontáneas, respectando as normas da 
comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos y 
das demais. 
Integrar e recoñecer a información verbal e no verbal 
dos discursos orais. 
Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario preciso e estrutura 
coherente 

Memorizar e reproducir textos breves e sinxelos 

achegados aos seus gustos e intereses, utilizando 

con corrección e creatividade as distintas estratexias 

de comunicación oral que estudaron. 

Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) 
e a súa intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos y persuasivos). 

 Emprega a lingua oral e axusta o rexistros lingüísticos segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, 
social e lúdica). 

Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección 

Aplica as normas socio- comunicativas: escoita atenta, espera de quendas, participación respectuosa, adecuación 
a la intervención da persoa interlocutora, papel de persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

Se expresa cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. 

Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 
•Debates e diálogos. 
•Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación. 

Amosa unha actitude de escoita atenta. 

Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

Interpreta o sentido de los elementos básicos del texto necesarios para a comprensión global (léxico, locucións). 

Utiliza el vocabulario acomodado a súa idade nas expresións idóneas para as diferentes funcións da linguaxe. 

Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos seus gustos e intereses, utilizando 
con corrección e creatividade las distintas estratexias de comunicación oral. 

Segue instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas. 

Organiza y planifica o discurso acomodándose á situación de comunicación e aos diferentes modos discursivos 
(narrar, describir, informarse y dialogar) empregando os recursos lingüísticos pertinentes. 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

 Comprender distintos tipos de textos adaptados á 

idade e utilizando a lectura como medio para ampliar 

el vocabulario e fixar la ortografía correcta. 

Ler en silencio diferentes textos valorando o progre-

 Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación 
adecuada. 

Comprende, con certo grao de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 
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so na velocidade e na comprensión. 

 Resumir un texto lido reflexando a estrutura e des-

tacando as ideas principais e secundarias. 

 Utilizar estratexias para a comprensión de textos de 

diversa índole. 

Concentrarse en entender e interpretar o significado 

dos textos lidos. 

 Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable para 

a busca e tratamento da información. 

 Levar a cabo o plan lector que de resposta a unha 
planificación sistemática da mellora da eficacia 
lectora e fomente o gusto pola lectura 

Le en silencio con la velocidade adecuada textos de diferente complexidade. 

Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. 

Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa información que aparece no texto 
relacionada con estes. 

Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais sinxelos. 

Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. 

Le voluntariamente textos propostos polo profesor ou profesora. 

Deduce el significado de palabras e expresións con axuda do contexto. 

Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos publicitarios. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

Producir textos con diferentes intencións comunicati-

vas con coherencia, respectando a súa estrutura e 

aplicando as regras ortográficas, coidando a caligra-

fía, a orde e a presentación. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na 

produción de textos escritos de distinta índole: plani-

ficación, textualización, revisión y reescritura, utili-

zando esquemas y mapas conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento da información, redactan-

do os seus textos con claridade, precisión e correc-

ción, revisándoos para melloralos e avaliando, coa 

axuda de guías, las producións propias e alleas. 

 Utilizar o dicionario como recurso para resolver dú-

bidas sobre a lingua, o uso ou a ortografía das pala-

bras. 

 Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en 
secuencias lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero, seguindo modelos, 
encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na escrita. 

Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, 
evitando parafrasear o texto e utilizando unha expresión persoal. 

Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación ortográficas propias do nivel. 

Reproduce textos ditados con corrección. 

Emprega estratexias de busca e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, guións, borradores e 
mapas conceptuais. 

Utiliza habitualmente o dicionario, en papel y on line, no proceso de escritura. 

Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. 

Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, de maneira habitual, unha linguaxe 
non sexista. 

 Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e avance. 

Presenta los escritos con limpeza, claridade, precisión y orde. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

GRAMÁTICA 

Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da 

lingua, a gramática (categorías gramaticais), o voca-

bulario (formación e significado das palabras e cam-

pos semánticos), así como as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

 Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas 

a través do uso da lingua. 

 

Analiza morfoloxicamente distintos tipos de palabras (demostrativos, posesivos, numerais e indefinidos, pronomes 
persoais) 

Diferencia familias de palabras 

Distingue raíz e desinencias nas formas verbais 

Identifica as oracións como unidades de sentido completo 

Diferencia suxeito e predicado 

VOCABULARIO 

Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos 
textos 

Distingue prefixos e sufixos (intensivos, de negación y oposición, de situación) 

Forma substantivos, adxectivos, verbos engadindo sufixos) 

Amplía o vocabulario ( de amizade, da infancia, das leis, de outras culturas, das máquinas, do clima) 

Forma palabras compostas e derivadas 

Recoñece onomatopeas 

Coñece e aplica os conceptos de palabras tabú e eufemismos 

Identifica e utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, homónimas, parónimas 

Distingue siglas y abreviaturas 

ORTOGRAFÍA 

Desenvolve estratexias para mellorar a comprensión 
oral e escrita a través do coñecemento da lingua. 

Coñece e aplica las regras xerais de acentuación 

 Coñece e aplica correctamente a norma que regula a acentuación de ditongos e hiatos 

 Aplica las regras de uso do til nas palabras monosílabas 

 Aplica las regras do uso do til diacrítico. 

 Usa correctamente as normas ortográficas de b e v 

 Usa correctamente as normas ortográficas do gu e o gü 

 Aplica correctamente as normas de uso do ll e o y 
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 Aplica correctamente as normas de uso do h 

 Aplica correctamente las normas de uso do x 

 Emprega correctamente os signos de puntuación 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como 
fonte de lecer e información e considerala como un 
medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal de 
máxima importancia. 
Integrar a lectura expresiva e a comprensión e 
interpretación de textos literarios narrativos, líricos e 
dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe literaria 
(metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións 
formais dos xéneros. 
Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición 
oral: poemas, cancións, contos, refráns ou adiviñas. 
 Producir a partir de modelos dados textos literarios en 
prosa ou en verso, con sentido estético e creatividade: 
contos, poemas, adiviñas, cancións, e fragmentos 
teatrais. 
Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente 
en lingua galega, como vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo persoal. 

Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual. 

Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos literarios.  

 Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas 

 Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios. 

Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións. 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EA- COMPETENCIA IMPRESCINDIBLE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

 Comprender e producir textos orais propios do uso  Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo os grao de formalidade e a finalidade 
(académica, social e lúdica) 
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cotián ou do ámbito académico. 

 Amosar interese por expresarse en público coheren-

temente, sen contradicións, sen repeticións innece-

sarias e usando nexos adecuados. 

 Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuo-

sa coas diferenzas. 

 

 

 

 

 

Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección 

Aplica l as normas socio- comunicativas: escoita atenta, espera de quendas, participación respectuosa, 
adecuación á intervención de la persoa interlocutora, papel de persoa moderadora y certas normas de 
cortesía. 

Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación y volume. 

Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 
•Debates y diálogos. 
•Exposicións orais con e sen axuda la das tecnoloxías da información e comunicación. 

Mostra unha actitude de escoita atenta. 

Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a comprensión global (léxico, 
locucións). 

Utiliza o vocabulario acomodado á súa idade nas expresións idóneas para as diferentes funcións da 
linguaxe. 

Reproduce de memoria breves textos literarios o non literarios adecuados aos seus gustos e intereses, 
utilizando con corrección e creatividade as distintas estratexias de comunicación oral. 

Segue instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas. 

Organiza e planifica o discurso acomodándose á situación de comunicación e aos diferentes modos 
discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando os recursos lingüísticos pertinentes. 

Fala fluidamente en galego e co vocabulario axeitado a cada situación 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar infor-

mación explícita en textos escritos de soportes va-

riados (webs infantís, libros, carteis) e realizar infe-

rencias determinando intencións e dobres sentidos. 

 Interpretar e comprender a información procedente 

de gráficos, esquemas e ilustracións. 

 Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía 

 Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e 
entoación adecuada. 

Comprende, con certo grao de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

Le en silencio con la velocidade adecuada textos de diferente complexidade. 

Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. 

Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa información que aparece no 
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(dramatizando cando é preciso) con fluidez e preci-

sión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de 

voz, ritmo e velocidade, adecuados ás diversas si-

tuacións funcionais da lectura en voz alta (ler para 

que alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer 

un texto descoñecido, ler para compartir información 

que se acaba de localizar) facendo participar a au-

diencia da súa interpretación. 

 Amosar autonomía lectora e capacidade de selec-

ción de textos do seu interese, así como ser quen de 

expresar preferencias. 

 

texto relacionada con estes. 

Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais sinxelos. 

Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. 

Le voluntariamente textos propostos polo profesor ou profesora. 

Deduce el significado de palabras e expresións con axuda do contexto. 

Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos 
publicitarios. 

Le textos en galego con gusto e por iniciativa 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

Usar as estratexias de planificación, textualización e 
revisión do texto. 
 Producir textos de diferente tipoloxía que permitan 
narrar, describir, resumir, explicar e expoñer 
opinións, emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan característicos 
dos medios de comunicación 
 Elaborar textos do ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar información. 
 Elaborar textos breves con creatividade. 
 Coidar a presentación dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en 
secuencias lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero, seguindo modelos, 
encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na escrita. 

Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas 
principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha expresión persoal. 

Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación ortográficas propias do nivel. 

Reproduce textos ditados con corrección. 

Emprega estratexias de busca e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, guións, 
borradores e mapas conceptuais. 

Utiliza habitualmente o dicionario, en papel y on line, no proceso de escritura. 

Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. 

Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, de maneira habitual, unha 
linguaxe non sexista. 

 Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e avance. 

Presenta los escritos con limpeza, claridade, precisión y orde. 
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Produce textos en galego con corrección 
 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

GRAMÁTICA 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 

implícita e funcionalmente, como apoio á comprensión 

e á produción de textos, así como aplicar o seu coñe-

cemento no uso da lingua 

 

Analiza morfoloxicamente distintos tipos de palabras (substantivos, artigos, demostrativos, posesivos, 
numerais e indefinidos, o verbo, pronomes persoais, os adverbios, preposicións e conxuncións 

Coñece e usa locucións adverbiais 

Distingue raíz e desinencias nas formas verbais 

Identifica las oracións como unidades de sentido completo 

Diferencia suxeito e predicado 

VOCABULARIO 

Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e 
do traballo e reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua 

Distingue prefixos e sufixos 

Forma palabras compostas e derivadas 

Recoñece palabras onomatopeicas 

Coñece palabras que se formaron a partir de onomatopeas 

Identifica e utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, homónimas, parónimas 

Distingue siglas e abreviaturas 

Coñece e utiliza frases feitas e interxeccións 

Forma e recoñece palabras compostas 

Coñece e aplica os eufemismos e as palabras tabú 

ORTOGRAFÍA 

Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as 
de acentuación en particular, apreciando o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

Emprega correctamente as maiúsculas 

Coñece e aplica as regras xerais de acentuación 

Aplica as normas xerais de acentuación en estranxeirismos adaptados á nosa lingua, nas palabras 
compostas e nas formas verbais con pronomes enclíticos 

Coñece e aplica correctamente a norma que regula a acentuación de ditongos e hiatos 

Coñece parellas de palabras que se diferencian cun acento diacrítico 
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Aplica as regras de uso da representación gráfica dos sons K, Z, G, R forte e B 

Usa correctamente as normas ortográficas de b e v 

Aplica correctamente as normas de uso do h 

Aplica correctamente as normas de uso do x e do ll 

Emprega correctamente os signos de puntuación 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos pro-

cedentes da literatura popular galega e da literatura 

galega en xeral. 

 Analizar as características dos diferentes xéneros e 

as figuras literarias, así como temas e tópicos reco-

rrentes. 

 Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de 
modelos dados. 

Le e valora textos literarios e recoñece as súas características 

 Identifica a rima, a métrica e os principais recursos retóricos 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EA- COMPETENCIA IMPRESCINDIBLE 

NUMERACIÓN 

  Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de números (romanos, 

naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da vida cotiá. 

Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios 

Le, escribe e descompón números de ata nove cifras 

Aproxima números á orde indicada 

Compara e ordena números de ata nove cifras 

Traballa o sistema de numeración romano 

Expresa multiplicacións en forma de potencias 

Recoñece a base e o expoñente dunha potencia 
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e as porcentaxes sinxelas para interpretar e inter-

cambiar información en contextos da vida cotiá. 

 

Le e escribe potencias 

Expresa números usando potencias de base 10 

Relacionar cadrado e raíz cadrada dun número 

Recoñece números a partir da súa descomposición polinómica 

Coñece os distintos tipos de números enteiros 

Le e escribe números enteiros 

Clasifica números enteiros en positivos negativos o cero 

Utiliza números enteiros en distintos contextos reais 

Identifica e representa números enteiros na recta enteira 

Compara e ordena números enteiros 

Identifica coordenadas de puntos representados en eixes cartesianos 

Representa puntos en eixes cartesianos 

Compara fraccións 

Le e escribe números decimais 

Aproxima números decimais a unha orde dada 

Diferenciar series de números proporcionaisÇ 

OPERACIÓNS 

Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, facendo referencia implíci-
ta ás propiedades das operación, en situación de 
resolución de problemas 
Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, facendo referencia implíci-
ta ás propiedades das operación, en situación de 
resolución de problemas 
Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas 

Realiza operacións con números naturais 

Aplica as propiedades das operacións 

Realiza operacións combinadas aplicando a xerarquía das operacións 

Calcula potencias 

Calcula a raíz cadrada dun número 

Calcula potencias de base 10 

Diferencia entre múltiplos e divisores 

Calcula todos os divisores dun número 
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operacións, aplicando as propiedades destas, as 
estratexias persoais e os diferentes procedementos 
que se utilizan segundo a natureza do cálculo que 
se realizará (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tenteo, estimación, calculadora), usando o 
máis adecuado. 
tipos de números, en comprobación de resultados 
en contextos de resolución de problemas e en si-
tuacións da vida cotiá. 
 

Recoñecer e utilizar os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9, 10 

Calcula o m.c.m. de dous ou máis números 

Calcula o m.c.d. de dous ou máis números 

Reduce fraccións a común denominador 

Suma e resta fraccións 

Multiplica e divide fraccións 

Suma e resta números decimais 

Multiplica números decimais 

Estimas operacións de números decimais 

Calcula divisións nas que o dividendo é un número decimal e o divisor é natural 

Calcula divisións nas que o dividendo é un número natural e o divisor é un número decimal 

Calcula divisións nas que o dividendo é un número decimal e o divisor é decimal 

Realiza operacións combinadas con números decimais 

Aproxima cocientes con números decimais 

Obtén a expresión decimal dunha fracción 

Calcula a porcentaxe que supón unha cantidade respecto a outra 

PROBLEMAS 

 Identificar, resolver problemas da vida cotiá, ade-

cuados ao seu nivel, establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e valorando a utilida-

de dos coñecementos matemáticos adecuados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado para a reso-

lución de problemas. 

 

Entende a situación expresada no enunciado dun problema. 

Resolve problemas da vida cotiá con distintas operacións 

Emprega procesos de razoamento e estratexias de resolución, indica os pasos que vai a seguir dunha forma 
ordenada e realiza os cálculos necesarios. 

Razoa o proceso que seguiu na resolución dun problema e aplícao a contextos reais 

Identifica os pasos necesarios para resolver un problema e leva a cabo o proceso valorando todas as fases 

Revisa a resolución dos problemas, tanto as súas fases como os cálculos realizados 

Resolve problemas con aproximacións 
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Resolve problemas con operacións combinadas 

Resolve problemas de cadrados e raíces cadradas dun número 

Resolve problemas con potencias 

Resolve problemas sinxelos utilizando de forma intuitiva a suma e a resta de enteiros 

Resolve problemas calculando divisores dun número 

Resolve problemas sinxelos de m.c.m. 

Resolve problemas sinxelos de m.c.d. 

Resolve problemas reais nos que se utilice o m.c.m. e o m.c.d. 

Resolve problemas utilizando as operacións con fraccións 

Resolve problemas de suma e resta de números decimais 

Resolve problemas de multiplicación e división de números decimais 

MEDIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EA- COMPETENCIA IMPRESCINDIBLE 

 Obter información relevante sobre feitos ou 
fenómenos previamente delimitados, facer 

Recoñece e nomea  os diversos aparellos e órganos que interveñen na nutrición e explica os procesos que 
ocorren en cada un deles 
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predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de 
observación directa e indirecta a partir da consulta 
de fontes directa e indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes. 

 Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos 

que ocorren dunha forma natural como sobre os 

que ocorren cando se provocan a través dun 

experimento ou dunha experiencia. 

 Traballar de forma cooperativa, apreciando o 

coidado pola seguridade propia e a dos seus 

compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo 

uso adecuado dos materiais. 

 Realizar proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións e presentar informes coas 
conclusións en diferentes soportes. 

 Identificar e localizar os principais órganos 

implicados na realización das funcións vitais do 

corpo humano e establecer algunhas relacións 

fundamentais entre elas e determinados hábitos de 

saúde. 

 Relacionar determinadas prácticas de vida co 

adecuado funcionamento do corpo, adoptando 

estilos de vida repercusións para a saúde. 

 Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a 
reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica, 
os cambios de estado e as reaccións químicas: a 
combustión, a oxidación e a fermentación. 
 Coñecer as características das fontes de enerxía e 
materias primas renovables e non renovables e 
relacionalas co desenvolvemento enerxético e 
sostible. 
 Planificar e realizar sinxelas investigacións para 
estudar o comportamento dos corpos diante das 
forzas, a luz, a electricidade, o magnetismo, a calor 

Recoñece as características das funcións de nutrición. 

Describe as funcións dos órganos que interveñen nas funcións de nutrición. 

Identifica e expón as prácticas saudables relacionadas coa nutrición e adopta e explica unha dieta saudable. 

Comprende a necesidade do coidado do corpo humano para sentirse saudable, evitando o consumo de 
produtos nocivos. 

Coñece os principais compoñentes do sangue 

Comprende como é o corazón 

Sabe como se produce a circulación do sangue 

Diferenza a circulación pulmonar e a circulación xeral 

Coñece os órganos do aparello excretor 

Sabe como se produce a urina e a suor 

Sabe como coidar a saúde dos aparellos circulatorio e excretor 

Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñecemento das leis básicas 
que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e os cambios de estado. 

 Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñecemento das leis básicas 
que rexen reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. 

 Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de enerxía: mecánica, 
luminosa, sonora, eléctrica, térmica e química. 

Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías renovables e non 
renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo posibles actuacións para un 
desenvolvemento sostible. 

Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, na forma ou no estado dos corpos 
por efecto das forzas ou das achegas de enerxía, comunicando o proceso seguido e o resultado obtido. 

Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os efectos da calor no aumento de temperatura e dilatación 
dalgúns materiais. 

Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado e a súa reversibilidade. 

Separa os compoñentes dunha mestura mediante destilación, filtración, evaporación ou disolución. 

Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes 
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ou o son. 
Realizar experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións sobre diferentes fenómenos físicos e 
químicos da materia. 
 Realizar experiencias sinxelas para coñecer as leis 
básicas que rexen a transmisión da corrente 
eléctrica. 
Coñecer os principios básicos que rexen as 
máquinas e os aparellos. 

fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes soportes. 

Identifica e expón as principias características das reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. 

Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de observación e dos 
materiais de traballo. 

 Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de pezas, o xeito de accionalas e a 
acción que realizan. 

Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas. 

Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos aparellos e a súa utilidade para facilitar as 
actividades humanas. 

Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona electricidade e magnetismo. 

Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñecemento das leis básicas 
que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e os cambios de estado. 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EA- COMPETENCIA IMPRESCINDIBLE 

Utilizar as tecnoloxías da información e a 
comunicación para obter información e como 
instrumento para aprender, e expresar contidos 
sobre Ciencias sociais. 
Realizar traballos e presentacións a nivel individual 
e grupal que supoñan a busca, selección e 
organización de textos de carácter social, xeográfico 
ou histórico, amosando habilidade para traballar 
tanto individualmente como de maneira colaborativa 
dentro dun equipo. 
Identificar as principais unidades de relevo de 
Europa,  e a súa rede hidrográfica, localizándoos 

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para elaborar 
traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de 
textos de carácter xeográfico, social e histórico. 

Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 

Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de Europa. 

Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos e localiza nun mapa os 
países membros e as súas capitais. 

Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus 
símbolos e explicando en que consiste o mercado único e a zona euro. 
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nun mapa. 
Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, 
explicando algunhas vantaxes derivadas do feito de 
formar parte da Unión Europea. 
Comprender e interpreta os principais conceptos 
demográficos e calculalos a partires dos datos de 
poboación. 
Distinguir as principais características española e 
europea, explicando a súa evolución e a súa 
distribución demográfica e representándoa 
graficamente. 
Describir os movementos migratorios da poboación 
galega e de España explicando o éxodo rural, a 
emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao 
noso país e identificar os problemas actuais da 
poboación. 
Identificar as actividades que pertencen a cada un 
dos sectores económicos, describir as 
características destes recoñecendo as principais 
actividades económicas de España e Europa. 
Describir o funcionamento da publicidade e as súas 
técnicas distinguindo publicidade educativa e 
publicidade consumista. 
Tomar conciencia do valor do diñeiro e dos seus 
usos mediante un consumo responsable e o sentido 
do aforro. 
Explica as características esenciais dunha empresa, 
especificando as diferentes actividades e formas de 
organización que poden desenvolver distinguindo 
entre os diferentes tipos de empresas. 
Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade para ordenar temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos relevantes. 
 

 

Define poboación dun territorio e identifica os principais factores que inciden nesta e defíneos correctamente. 

Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación. 

Describe as principais características da poboación española e europea. 

Explica o proceso da evolución da poboación en España e Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, 
factores como a esperanza de vida ou a natalidade. 

Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e europea. 

Describe a densidade de poboación de España comparándoa mediante gráficos coa media da Unión 
Europea. 

Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país. 

Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: superpoboación, envellecemento, 
inmigración etc. 

Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que 
pertencen. 

Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e Europa e as súas 
localizacións nos territorios correspondentes 

Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis 
habituais, analizando exemplos concretos. 

Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a cada un deles 

Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un pequeno presuposto persoal. 

Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando prezos e recompilando información. 

Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o sector económico ao que pertencen ás 
actividades que desenvolven. 

Describe diversas formas de organización empresarial. 

Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a economía, ilustrando as definicións con 
exemplos. 

Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e data as idades da historia, asociadas 
aos feitos que marcan os inicios e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha 
delas. 
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Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a 
simultaneidade e as relacións entre os acontecementos. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EA- COMPETENCIA IMPRESCINDIBLE 

Construír o estilo persoal baseándose na 
respectabilidade e na dignidade persoal 
 Estruturar un pensamento efectivo e independente 
empregando as emocións de forma positiva. 
Adquirir capacidades para tomar decisións de forma 
independente, manexando as dificultades para 
superar frustracións e sentimentos negativos ante os 
problemas. 
 Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de 
perspectiva con empatía. 
Dialogar creando pensamentos compartidos con 
outras persoas para atopar o mellor argumento. 
Traballar en equipo favorecendo a interdependencia 
positiva e amosando condutas solidarias. 
Comprender a declaración da igualdade de dereitos e 
a non discriminación por razón de nacemento, raza, 
sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social, aplicándoa á análise 
do contorno social. 
Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no 
planeta concienciándose do respecto ao contorno e 
desenvolvendo a capacidade crítica cara aos 
acontecementos que o modifican. 

Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade persoal 

Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as emocións de forma positiva. 

Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, manexando as dificultades para superar frustracións e 
sentimentos negativos ante os problemas. 

Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con empatía. 

 Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas para atopar o mellor argumento. 

Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosando condutas solidarias. 

Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, 
opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, aplicándoa á análise do contorno social. 

Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no planeta concienciándose do respecto ao contorno e desenvolvendo a 
capacidade crítica cara aos acontecementos que o modifican. 

 

ROBÓTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EA- COMPETENCIA IMPRESCINDIBLE 

Utilizar estratexias para a comprensión de textos de Realizar inferencias e formular hipóteses. 
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diversa índole. 
Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a 
información nun texto. 
Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos 
que ocorren dunha forma natural como sobre os 
que ocorren cando se provocan a través dun 
experimento ou dunha experiencia. 
 
Desenvolver a creatividade e o espírito 
emprendedor aumentando as capacidades para 
aproveitar a información, as ideas e presentar 
conclusións innovadoras. 
Desenvolver actitudes en cooperación e de traballo 
en equipo, así como o hábito de asumir novos roles 
nunha sociedade en continuo cambio. 

Utilizar as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto. 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, 
identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas. 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con intuición, 
apertura e flexibilidade ante elas. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 

Criterios de avaliación EA Mínimos  

B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente 
ou por escrito, que expresen o respecto e a riqueza das 
achegas que ofrecen as manifestacións artísticas 
(plásticas, visuais ou musicais), apreciando as texturas, as 
formas, as liñas, as medidas e as cores. 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e 
recursos plásticos nas imaxes e nas 
composicións plásticas. 

Recoñecer materiais e recursos plásticos nas 
imaxes e nas composicións plásticas. 

B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente 
ou por escrito, que expresen o respecto e a riqueza das 
achegas que ofrecen as manifestacións artísticas 
(plásticas, visuais ou musicais), apreciando as texturas, as 
formas, as liñas, as medidas e as cores. 

EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre 
as formas xeométricas do seu 
contexto próximo. 

Apreciar as diferenzas entre as formas 
xeométricas do seu contexto próximo. 

B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente 
ou por escrito, que expresen o respecto e a riqueza das 
achegas que ofrecen as manifestacións artísticas 
(plásticas, visuais ou musicais), apreciando as texturas, as 
formas, as liñas, as medidas e as cores. 

EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de 
texturas, formas, cores e materiais 
aplicados sobre soportes distintos. 

Analizar as posibilidades de texturas, formas, 
cores e materiais aplicados sobre soportes 
distintos. 

B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación 
da arte e as imaxes fixas e en movemento nos seus 
contextos culturais e históricos, comprendendo de 
maneira crítica o significado e a función social, con 
capacidade para elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e 
utilizando a terminoloxía axeitada 
imaxes fixas atendendo ao tamaño, ao 
formato e aos elementos básicos 
(puntos, rectas, planos, cores, luz e 
función). 

Analizar de maneira sinxela e utilizando a 
terminoloxía axeitada imaxes fixas atendendo 
ao tamaño, ao formato e aos elementos 
básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz e 
función). 

B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación 
da arte e as imaxes fixas e en movemento nos seus 
contextos culturais e históricos, comprendendo de 
maneira crítica o significado e a función social, con 
capacidade para elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

EPB1.2.6. Secuencia unha historia en 
viñetas nas que incorpora imaxes e 
textos, seguindo o patrón do cómic. 

Secuenciar unha historia en viñetas nas que 
incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón 
do cómic. 
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B1.3. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación  de xeito responsable para a busca, 
creación e difusión de imaxes fixas e en movemento. 

EPB1.3.2. Coñece os protocolos de 
actuacións para a difusión de imaxes 
propias ou alleas, e respecta a 
propiedade intelectual de cada 
persoa.. 

Coñecer os protocolos de actuacións para a 
difusión de imaxes propias ou alleas, e respecta 
a propiedade intelectual de cada persoa. 

B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diversos materiais e técnicas pictóricas  e elixindo as máis 
axeitadas para a realización da obra prevista. 

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo 
e/ou pictóricas máis axeitadas para as 
súas creacións,  manexando os 
materiais e instrumentos de forma 
adecuada, coidando o material e o 
espazo de uso. 

Utilizar as técnicas de debuxo e/ou pictóricas 
máis axeitadas para as súas creacións,  
manexando os materiais e instrumentos de 
forma adecuada, coidando o material e o 
espazo de uso. 

B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diversos materiais e técnicas pictóricas  e elixindo as máis 
axeitadas para a realización da obra prevista. 

EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, 
ideas, accións e situacións. 

Debuxar obxectos cotiáns, ideas, accións e 
situacións. 

B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diversos materiais e técnicas pictóricas  e elixindo as máis 
axeitadas para a realización da obra prevista. 

EPB2.1.4. Experimenta con materiais e 
texturas gráficas con creatividade e 
soltura. 

Experimentar con materiais e texturas gráficas 
con creatividade e soltura. 

B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diversos materiais e técnicas pictóricas  e elixindo as máis 
axeitadas para a realización da obra prevista. 

EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e 
elementos do contexto con 
dimensións, proporcións, tamaños e 
cores axeitadas (paisaxe, bodegón 
etc.). 

Debuxar formas, figuras e elementos do 
contexto con dimensións, proporcións, 
tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón 
etc.). 

B2.3. Coñecer as manifestacións artísticas máis 
significativas que forman parte do patrimonio artístico e 
cultural, e adquirir unha actitude de respecto e valoración 
dese patrimonio. 

EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora 
as manifestacións artísticas máis 
importantes do patrimonio cultural e 
artístico español, nomeadamente 

Recoñecer, respectar e valorar as 
manifestacións artísticas máis importantes do 
patrimonio cultural e artístico español, 
nomeadamente aquelas que foron declaradas 
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2. Avaliación e cualificación 
Avaliación Procedementos: están consensuados polo profesorado do nivel e partirán dunha avaliación continua centrada na observación e o 

seguimento sistemático das producións que o alumnado desenvolva con carácter individual. 

Instrumentos: tendo en conta as circunstancias excepcionais, os instrumentos deben basearse nas circunstancias particulares de cada 
alumno/a. Deste xeito falamos de: recollida e valoración das tarefas entregadas, revisión e envío de correccións individuais e  a través de 
videoconferencias. 

Cualificación final 1.- Alumnado sen materias pendentes: 

 - Para alumnado que NON realiza as actividades propostas para este trimestre: media das cualificacións do 1º e 2º 

trimestres. 

 -- Para alumnado que se esforza, traballa e realiza as tarefas propostas: nota media das 2 avaliacións anteriores 

ENGADINDO ata un 10% da media*. 

aquelas que foron declaradas 
Patrimonio da Humanidade. 

Patrimonio da Humanidade. 

B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, 
como ferramentas para deseñar documentos. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación como 
fonte de información e 
documentación para a creación de 
producións propias. 

Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación como fonte de información e 
documentación para a creación de producións 
propias. 

B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, 
como ferramentas para deseñar documentos. 

EPB2.4.3. Elabora e prepara 
documentos propios da comunicación 
artística (carteis, guías ou programas). 

Elaborar e preparar documentos propios da 
comunicación artística (carteis, guías ou 
programas). 

B2.5. Realizar producións plásticas, participando con 
interese e aplicación no traballo individual ou de forma 
cooperativa, respectando os materiais, os utensilios e os 
espazos, desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, e 
apreciando a correcta e precisa realización dos exercicios 
e das actividades, a orde e a limpeza, o respecto polas 
normas, as regras e os/as compañeiros/as. 

EPB2.5.1. Produce obras plásticas, 
logo de escoller as técnicas e os 
instrumentos máis axeitados para 
conseguir unha finalidade 
determinada. 

Producir obras plásticas, logo de escoller as 
técnicas e os instrumentos máis axeitados para 
conseguir unha finalidade determinada. 
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2.- Alumnado con algunha materia pendente: 

 - Para este alumnado: teremos en conta o traballo desenvolto na TOTALIDADE das actividades de recuperación 

propostas, ademais do resto de actividades de reforzo e repaso. 

 - A recuperación das  materias pendentes suporá unha nota máxima de  5 nas avaliacións suspensas. 

 

Si hai alumnado que ten materias suspensas e non realiza as actividades propostas terá unha cualificación negativa. NON 

recuperará a materia e debemos telo en conta para o vindeiro curso. 

* Para obter unha aumento na media terase en conta o traballo realizado durante a actividade lectiva non presencial: 
Só se valorará se entregan a tarefa cando é requirida, que estea presentada a tempo e valorarase a presentación (letra, limpeza, orde) 
e que formule dúbidas en caso de non entender. 

       Nalgúns casos poderá subir se mostraron interese e esforzo e presentaron os traballos nas condicións establecidas. 

 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 
Actividades Establécese unha axenda diaria cunhas tarefas moi definidas para a xornada que se propoñen a través da aula virtual de Edixgal. 

Realízanse actividades de recuperación, repaso e reforzo. Son actividades que combinan tanto os libros dixitais de texto como material 
complementario escrito que nos deben enviar fotografado a través dos diversos medios que se lle ofertan. A proposta de actividades é 
variada, adaptándonos a diversidade e tendo en conta a adaptación curricular (AC) de varios alumnos. Ademais ofrecemos sempre 
propostas de ampliación voluntarias. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido a situación extraordinaria na que nos atopamos, a metodoloxía didáctica sufrirá unha enorme modificación con respecto á 
modalidade presencial. Neste caso a metodoloxía estará baseada no emprego das Tics e condicionada á interacción virtual co alumnado. 
Tentaremos seguir unha metodoloxía baseada na interacción en pequeno grupo co alumnado en mesmo de xeito individualizado en caso 
de ser preciso. Procuraremos chegar a todo o alumnado e dar resposta a maior cantidade de necesidades como nos sexa posible. 
Procuraremos favorecer a motivación do alumnado e a autoaprendizaxe na medida do posible sendo conscientes das dificultades que 
conleva esta situación así como das posibilidades das familias para poder supervisar e apoiar o proceso de ensino-aprendizaxe. 
Na metodoloxía téñense en conta as características socio familiares do alumnado.  
O alumnado con conectividade (a gran maioría) pode acceder ao material a través da aula virtual, tanto para realizar tarefas online como 
para descargalas e imprimilas. Para lembrar os contidos, propóñense uns videotitoriais de repaso do material traballado. Ademais 
realízanse videoconferencias diarias co alumnado, así como resposta, case inmediata, a través da mensaxería que ofrece a plataforma 
educativa. 
O alumnado sen conectividade emprega o Servizo de Axuda Escolar. Este servizo foi impulsado polo Concello de Brión e, a través do cal, o 
alumnado recibe os materiais impresos para seguir a actividade educativa na súa vivenda. 
En canto ao alumnado con NEAE, segue sendo apoiado polo Departamento de Orientación adaptando materiais específicos de acordo as 
súas necesidades e sendo atendido ademais polas mestras especialistas en AL y PT. 
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Materiais e recursos Plataforma Edixgal (Recursos da Editorial Planeta e Netex) 

Plataforma Snappet 
Plataforma de videoconferencias WEBEX 
Abalar móbil 
Correo electrónico 
Teléfono e Whatsapp 
Arquivos pdf imprimibles 
Diversos videotitoriais dispoñibles en Youtube. 

 

4. Información e publicidade 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información ás familias farase a través da publicación do documento na páxina web do centro e a través dos mecanismos de comunica-

ción establecidos con cada unha delas por parte da súa titora. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



RELIXIÓN CATÓLICA 
 

 1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIA IMPRESCINDIBLES 
 

 
ÁREA CA EA C. CLAVE MÍNIMO EXIXIBLE 

     

RELIXIÓN 

CATÓLICA 
B1. 1.  Avaliar circunstancias que manifestan 

a imposibilidade da natureza humana para 

alcanzar a plenitude. 

 B1.1.1.  Identifica e xulga situacións nas que 

recoñece a imposibilidade de ser feliz. 

 

CCL, 

CAA 

Recoñece accións que producen 

felicidade e infelicidade. 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 
B1.4.  Recoñecer que a relación con Deus fai 

a persoa máis humana. 

 B1.4.1.  Investiga e recolle acontecementos da 

historia onde se aprecia que o feito relixioso foi o 

motor de cambios para potenciar os dereitos 

humanos, a convivencia, o progreso e a paz 

CCL 

CD 

CAA 

Valora o feito relixioso como motor 

de cambio potenciando os dereitos 

humanos, convivencia, progreso e a 

paz. 
RELIXIÓN 

CATÓLICA 
B3.2.  Esforzarse por comprender que Xesús 

ten que vencer obstáculos externos para 

realizar a vontade de Deus. 

B3.2.1.  Extrapola as dificultades que tivo Xesús na 

súa vida para obedecer o Pai con situacións que 

viven os seres humanos. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Recoñece as dificultades que pasou 

Xesús para seguir a misión de Deus 

Pai. 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 
B4.3.  Recoñecer e valorar o cambio de vida 

xerado polo encontro co Resucitado. 

B4.3.1.  Selecciona testemuños de cristiáns e 

xustifica o cambio xerado polo encontro co 

Resucitado. 

CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Valorar a ledicia dos que se atopan 

con Xesús Resucitado 

 
 
 
 

MINIMOS ESIXIBLES DE CONCRECIÓN CURRICULAR PARA O 3º CURSO DE PRIMARIA 

 

RELIXIÓN CATÓLICA 

1. Recoñece accións que producen felicidade e infelicidade. 

2.-Valora o feito relixioso como motor de cambio potenciando os dereitos humanos, convivencia, progreso e a paz. 

3. Valora o testemuño dos seguidores de Xesús 

 

2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 

Entendemos a avaliación como un continuo. 
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Farase fincapé nos contidos do 1º e 2º trimestre coas actividades anteriormente comentadas de repaso e reforzo e, se fora o caso, nas de ampliación. 

 

Os instrumentos que se empregarán para realizar a avaliación do ensino-aprendizaxe será de diferente índole: 

 

 Observación directa: Mediante a observación das tarefas entregadas semanalmente realizado, esforzo, interese. 

 Rexistro anecdótico persoal: Sobre aspectos destacados  e puntuais durante o proceso de ensino–aprendizaxe, no relativo a contidos como a 

actitude. 

 Probas escritas: tarefas realizadas 

 Rexistro sistemático: Recollida de datos tanto da observación. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 
Los criterios que se fijen en la reunión del lunes 

 

 
3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES NO 3º TRIMESTRE 
 
 A incorporación das competencias básicas no currículo da educación primaria require reconsiderar a práctica educativa para permitirlle ó 

alumnado integrar as súas aprendizaxes relacionándoas con diferentes tipos de contidos e poder usalos e aplicalos a situacións e contextos variados. 
 

 As actividades que se levarán a cabo neste tercer trimestre xirarán no repaso dos contidos dos trimestres anteriores, dando resposta as dificulta-

des atopadas ao longo do curso e reforzando os contidos claves. 

 

 Debido ao carácter excepcional desta situación, partirase dos coñecementos que tiña o alumnado ao finalizar o trimestre anterior e continuarase 

coa súa formación a través de actividades o mais motivadoras posibles para que poidan seguir avanzando con interese. 

Adecuaranse as actividades a dita situación excepcional intentando favorecer o ritmo madurativo do alumnado. 
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 Na medida do posible adaptarase as súas necesidades, xa que, nestas circunstancias tan aciagas, contamos con alumnos que lle é moi 

complicado a conectividade para poder realizar as actividades propostas e dependen de terceiras persoas para poder facerse con elas. 

 

  Os recursos cos que contamos son: a aula virtual do centro, Abalar , Edixgal e Internet 

 

ACTIVIDADES 
 

ÁREA BLOQUE OBX CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO 

DO HOME 

A, B B1.1.  A incapacidade do ser humano para ser feliz 

reclama a salvación. 

Actividades  interactivas  e fichas de reforzo e de ampliación de ser 

necesarias. 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPLIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

F,G,H 2. As tentacións de Xesús: obstáculo ao 

cumprimento do plan de Deus. 

Actividades  interactivas  e fichas de reforzo e de ampliación de ser 

necesarias. 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPLIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

G,H 3. Xesús envía os discípulos para continuar coa súa 

misión salvífica. 

Actividades  interactivas  e fichas de reforzo e de ampliación de ser 

necesarias. 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 

BLOQUE4: 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

J 2. A Pascua, tempo de resurrección. Os froitos da 

resurrección de Xesús: a alegría e a paz. 

Actividades  interactivas  e fichas de reforzo e de ampliación de ser 

necesarias. 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 

BLOQUE4: 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

J,K 3. Os cristiáns, testemuñas da resurrección. Actividades  interactivas  e fichas de reforzo e de ampliación de ser 

necesarias. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 

A información as familias farase a través de varios canles: 
- EDIXGAL 

- ABALAR 

- Aula Virtual do centro 

- Correos electrónicos personais de cada familia 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

 

Criterios de Avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias 
Imprescindibles 

B1.1. Opinar coherentemente con acti-

tude crítica, tanto desde a perspectiva 

de participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situa-

cións conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as opinións 

dos e das demais. 

EFB1.1.2. Explica as característi-

cas dun xogo practicado na clase 

e o seu desenvolvemento. 

CCL, CAA, CSC 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición 

para solucionar os conflitos de 

xeito razoable 

CSC, CAA, 

CSIEE 

B1.2. Extraer e elaborar información 

relacionada con temas de interese na 

etapa, e compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e facendo 

uso das tecnoloxías da información e a 

comunicación como recurso de apoio á 

área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnolo-

xías para localizar e extraer a in-

formación que se lle solicita. 

CD, CAA 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traba-

llos atendendo ás pautas propor-

cionadas, con orde, estrutura e 

limpeza e utilizando programas de 

presentación. 

CCL, CD, CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas de 

forma coherente e exprésase de 

forma correcta en diferentes situa-

cións e respecta as opinións dos e 

das demais. 

CCL, CSC 



Ceip de Pedrouzos – Brión Programación Lomce 2019/20 6º de Educación Primaria 

 

 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, respec-

tándose a un mesmo e as demais per-

soas nas actividades físicas e nos xo-

gos, aceptando as normas e regras es-

tablecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equi-

po. 

EFB1.3.1. Ten interese por mello-

rar a competencia motriz 

CSC, CAA 

 EFB1.3.2. Demostra autonomía e 

confianza en diferentes situacións, 

resolvendo problemas motores. 

CSIEE, CAA, 

CCEC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas 

rutinas o coidado e hixiene do 

corpo. 

CSC, CSIEE, 

CAA 

B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e condicio-

nantes espazo-temporais, seleccio-

nando e combinando as habilidades 

motrices básicas e adaptándoas ás 

condicións establecidas de forma efi-

caz. 

EFB3.1.1.Realiza desprazamentos 

adaptándose a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico- 

deportivas e artísticoexpresivas 

axustándose a parámetros espa-

zo-temporais e intentando manter 

o equilibrio postural. 

CSC, CCEC, 

CAA, CSIEE 

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade 

motriz básica de salto adaptándo-

se a diferentes tipos de contornos 

e de actividades físicodeportivas e 

artístico- expresivas, axustando a 

súa realización aos parámetros 

espazotemporais e intentando 

manter o equilibrio postural. 

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE 

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades 

motrices básicas de manipulación 

de obxectos (lanzamento, recep-

ción,       golpeo       etc.)     a 

diferentes tipos de contornos e de 

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE 
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 actividades físico-deportivas e ar-

tísticoexpresivas interiorizando e 

aplicando os xestos cos segmen-

tos dominantes e iniciando 

a práctica cos non dominantes. 

 

 EFB3.1.4. Aplica as habilidades 

motrices de xiro a diferentes tipos 

de contornos  e de actividades 

físico-deportivas       e 

artísticoexpresivas tendo en conta 

os dous eixes corporais e os dous 

sentidos, e axustando a súa 

realización aos parámetros espa-

zotemporais  e  intentando 

manter o equilibrio postural. 

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, de forma estéti-

ca e creativa, comunicando sensa-

cións, emocións e ideas. 

EFB4.1.1.Representa personaxes, 

situacións, ideas, sentimentos uti-

lizando os recursos expresivos do 

corpo individualmente. 

CCEC, CSC, 

CAA 

 EFB4.1.3. Coñece e leva a cabo 

bailes e danzas representativas da 

cultura galega e doutras culturas, 

seguindo unha coreografía básica 

CCEC, CAA, 

CSC, CSIEE 

B5.1. Recoñecer os efectos do exerci-

cio físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha

 actitude responsa-

ble cara a un mesmo. 

EFB5.1.1. Ten interese por 

mellorar as capacidades físicas. 

CSIEE, CAA 
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 EFB5.1.2. Relaciona os principais 

hábitos de alimentación coa activi-

dade física (horarios de comidas, 

calidade/cantidade dos 

alimentos inxeridos etc.). 

CSC, CAA, 

CMCT 

 EFB5.1.3. Recoñece os efectos 

beneficiosos do exercicio físico pa-

ra a saúde e os prexudiciais do 

sedentarismo, dunha dieta des-

equilibrada e do consumo de al-

cohol, tabaco e outras 

substancias.. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

 EFB5.1.5. Realiza os 

quecementos de forma autónoma 

e sistemática. 

 

B5.2. Identificar e interiorizar a impor-

tancia da prevención, a recuperación e 

as medidas de seguridade na realiza-

ción da práctica 

da actividade física. 

EFB5.2.1. Explica as lesións e en-

fermidades deportivas máis co-

múns, así como as accións pre-

ventivas e os primeiros auxilios 

básicos. 

CCL, CAA, CSC, 

CMCCT 

 EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia 

cardíaca e respiratoria, con 

distintas intensidades de esforzo. 

CAA, CMCCT, 

CSC 

 EFB5.2.3. Comeza a adaptar a 

intensidade do seu esforzo ao 

tempo de duración da actividade. 

CAA, CSIEE, 

CSC 

B5.3. Identificar e interiorizar a impor-

tancia da prevención, a recuperación e 

as medidas de seguridade na realiza-

ción da práctica 

da actividade física. 

EFB5.3.1. Explica as lesións e en-

fermidades deportivas máis co-

múns, así como as accións pre-

ventivas e os primeiros auxilios 

básicos. 

CCL, CAA, CSC, 

CMCCT 

B6.1. Resolver  retos tácticos 

elementais propios do xogo  e de 

actividades físicas, con ou sen 

EFB6.1.1. Utiliza os recursos 

adecuados  para   resolver 

situacións básicas de táctica 

CSC, CSIEE, 

CAA 
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oposición, aplicando principios e regras 

para resolver as situacións motrices, 

actuando de forma individual, coordi-

nada e cooperativa e desempeñando 

as diferentes funcións 

implícitas en xogos e actividades 

individual.  

 EFB6.1.2. Realiza combinacións 

de habilidades motrices básicas 

axustándose a un obxectivo e a 

uns parámetros espazo-temporais. 

CAA, CSIEE, 

CSC 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a 

diversidade de actividades físicas, lúdi-

cas, deportivas, en especial as de Gali-

cia. 

EFB6.2.1. Recoñece as diferen-

zas, características entre xogos 

populares, deportes colectivos, 

deportes individuais e actividades 

na natureza. 

CCL, CCEE, 

CAA, CSC 

 EFB6.3.2. Recoñece a importancia 

do desenvolvemento das capaci-

dades físicas para a mellora 

das habilidades motrices. 

CMCCT, CAA, 

CSC 

 EFB6.3.3. Distingue en xogos e 

deportes individuais e colectivos 

estratexias de cooperación e de 

oposición. 

CMCCT, CAA, 

CS 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 

2.1. Procedemento 
 
Seguirase un procedemento de recollida de información,mediante o cal, iremos comprobando o 
nivel de implicación , interese e realización das tarefas. Revisaremos sistematicamente cada tra-
ballo e rexistraremos a análise de cada tarefa,. 
As tarefas serán propostas, por semanas, e serán entregadas a medida que se vaian realizan-
do. Cada tarefa proposta indica, as distintas posibilidades de entrega da mesma. 

 
2.2. Instrumentos 
Os instrumentos que utilizaremos irán desde rexistros anecdóticos, de entrega de tarefas, dia-
rios de observación, onde rexistraremos a información obtida, a tráves de tarefas escritas, que 
cada neno e nena entregará mediante documentos, gravacións ou fotos. 
A canle mediante a cal se fará a entrega das diferentes tarefas, será mediante correo electróni-
co. 

 
2.3. Cualificación: procedementoe 
Alumnado sen materias pendentes: 

-- Para alumnado que NON realiza as actividades propostas para este trimestre: media 
das cualificacións do 1º e 2º trimestres. 

-- Para alumnado que se esforza, traballa e realiza as tarefas propostas: nota media das 
2 avaliacións anteriores ENGADINDO un 10% da media (despois de reflexionalo e como as in-
dicacións que nos mandan din que hai que beneficiar ao alumnado pensamos que é mellor po-
ñer esta porcentaxe e non outra menor). 

 

 

3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación,repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades  
-Fichas de repaso que integran os contidos dados no 1º e 2º 
trimestre. 
-Vísualización de vídeos, que lle amosan infomación teórica, 
como pode ser, os regramentos dos deportes, as técnicas e 
tácticas. Tutoriais de condición física, de bailes, danzas,etc. 
- Creación de rutinas diarias, relacionadas co mantemento da 
saúde. Actividades que lle axuden a organizarse, autoregular-
se e traballar autonomamente. 
-Práctica de Xogos tradicionais, que se poden practicar na ca-
sa. 
-Traballo da condición física a través das habilidades motrices 
básicas, mediante xogos e circuítos propostos polos nenos e 
nenas. 
-Actividades de adaptación de deportes que se traballaron. 
-Realización de diferentes retos, que poden realizar nesta si-
tuación,na casa. 
-Proposta de xogos que se poden prácticar en familia. 
-Práctica de bailes, 
-Montaxe de coreografías, bailes e dramatizacións. 



  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conec-
tividade) 

Pretendemos, prestar especial atención, aos coñecementos 
previos que ten o alumnado, presentándolle tarefas que foron 
realizadas no 1º e 2º trimestre. 
Imos utilizar sobre todo, métodos de busca, e de libre explo-
ración, polo que se utilizarán tarefas moi variadas, fle-
xibles e abertas , coa posibilidade de realizalas na casa ou 
contexto no que se atopen nestas circunstancias. Tarefas que 
ofrezan a oportunidade ao alumnado a posibilidade de auto-
rregularse, organizarse e traballar autónomamente. 
Serán , polo tanto,sinxelas, claras e de fácil compresión. 
O material para o desenvolvemento das mesmas será de fácil 
accesibilidade para os nenos e nenas. 
Considero, fundamental a motivación, animándoos co traballo 
que están a facer. 

Materiais e recursos Para propoñer as tarefas, que será, semanalmente, utilizare-
mos: 
E-dixgal, este entorno virtual, permítenos incorporar as tarefas 
a realizar, ademais, de poder establecer unha comunicación 
mediante mensaxería, co alumnado. 
Correo electrónico: Será a canle de entrega das tarefas que 
tamén nos permite a comunicación. Considero necesario pun-
tualizar que é unha canle de comunicación ao que todo o 
alumnado pode acceder. 
Como apúntamos anteriormente, os diferentes traballos, tare-
fas que se van realizando, pódenas materializar mediante, 
gravacións fotos ou documentos escritos. 
As videoconferencias, son un medio interesante, mediante o 
cal se establecerá un achegamento entre profesorado e alum-
nado, momento onde os nenos podes expresar sensacións,e 
plantexar dúbidas. 
Abalar: Aplicación, que lle permite as familias comunicarse co 
profesorado e consultar información dos seus fillos a través do 
teléfono móvil, establecendo un achegamento entre o profeso-
rado e as familias,e seguir a actividade dende calquer lugar, e 
de accesebilidade para todo o alumnado. 
Aula Virtual do colexio. Mediante a cal accederan a informa-
ción xeral, e de accesibilidade para as familias. Materiais que 
emprega o alumno, No que se refire ao material emprega po-
lo alumnado ,para o desenvolvemento das diferentes tarefas, 
daráselle a posiblidade, de utilizar unha ampla variade de ma-
terial que poden ter na casa ,e de fácil acceso, dende ( cadei-
ras, panos, obxectos, coxíns, escobas...etc), páxinas webs, 
moi interesantes, que poden transmitir contido moi variado e 
adaptado a cada idade. 
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LINGUA INGLESA 

AXUSTE PROGRAMACIÓN PARA O 3º TRIMESTRE DA PRIMEIRA LINGUA 

ESTRANXEIRA 3º CICLO 

 
Dende a área de Lingua Inglesa seguirase traballando para acadar o obxectivo fixado 
para esta etapa : Adquirir competencia básica nunha lingua estranxeira que lles permita 
expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 
Traballaremos os contidos do 1º e 2º trimestre, dando prioridade as destrezas de com-
prensión oral e escrita, expresión escrita, facendo un repaso daqueles aspectos que 
considere máis adecuados. 
Os criterios de avaliación a ter en conta serán: 

• Recoñecer, coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia rela-

tivo a situacións cotiás e temas relacionados cos seus intereses. 
• Manexar estruturas sintácticas básicas 
• Facer uso de ferramentas informáticas para completar as actividades seleccionadas 

pola mestra. 
Os estándares de aprendizaxe : 

• Comprende instruccións e información básica para realizar as actividades escolares 
• Coñece e utiliza saúdos,despedidas,agradecemento,forma de presentarse e inter-

cambiar información persoal,expresar sentimentos... 
• Completa un texto breve cos seus datos,opinións persoais ,escribindo a data 
• Comprende o esencial en historias breves, contos, poe-

mas,rimas,cancións,xogos... Os mínimos exisibles: 
• Interese por manter o contacto co Inglés practicando e participando nas actividades 
• Comunicar información sobre un 

tema O Instrumento de avaliación: 
• Seguimento do traballo realizado online a través de mensaxe e correo electrónico 
• Caderno corrixido a través de imaxe enviada o email da mestra 
• Participación no foro da aula virtual Edixgal 
• Intercambio de correspondencia ca mestra no email o mensaxería Edi-

xgal Os Criterios de cualificación: 
• Nota media do 1º e 2º trimestre 
• Traballo do 3º trimestre ( repaso, reforzo e recuperación dos contidos 1º e 2º trimestre). 

 Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- Alumnado sen avaliacións suspensas: 

• Alumnado que NON realiza as actividades propostas no 3º trimestre: media do 1º 

e 2º trimestre. 

• Alumnado que mostra interese, esforzo, traballa e realiza as tarefas propostas: nota 

media das avaliacións anteriores ENGADINDO ata un 10% da media. 
- Alumnado con algunha materia pendente: 

• Traballo realizado das actividades de recuperación,reforzo e repaso. 
• A recuperación de evaluacions anteriores suporá unha nota máxima de 5. 
• Alumnado con evaluacións suspensas que non realice as actividades propostas non re-

cupera a materia. 
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3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E  COMPETENCIAS 
BÁSICAS) E CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES

ÁREA CA EA C_CLAVE MÍNIMO EXIXIBLE
EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir 
os elementos que as compoñen.

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 
variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras a 
escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha 
valoración destas. 

CCEC
CAA
CCL

Identifica e clasifica tipos de voz e agrupacións vocais, 
matices e velocidade dunha obra.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo
da canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e 
improvisar.

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a 
través de audicións diversas, e recréaas.

CCEC
CAA
CCL

Clasifica diferentes voces polas súas características.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan 
procedementos musicais de repetición, variación e contraste 
mediante a voz ou percusión corporal, utilizando a linguaxe musical.

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e 
electrónicos, diferentes rexistros da voz, e agrupacións 
vocais e instrumentais. 

CCEC
CAA

Clasifica diferentes instrumentos, voces e agrupacións, 
polas súas características.

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación 
de obras. 

CCEC Usa axeitadamente os elementos traballados da linguaxe
musical.

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 
diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento 

CAA
CCEC

Interpreta un pequeño repertorio mediante voz e/ou
intrumentos.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a 
expresión corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e 
gozar coa súa interpretación como unha forma de interacción social. 

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e 
valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

CCEC Participa activamente das diferentes actividades 
propostas.
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4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDOS

ÁREA BLOQUE OBX CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE
EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

j
b
e

B1.1. Audición de música contemporánea, e investigación e valoración das posibilidades do 
son.
B1.2. Identificación e apreciación das calidades dos sons do contexto.

1.1 Realizar audicións de distintos estilos investigando e analizando as 
características.
1.2 Recoñecer as calidades dos diferentes sons.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

b
e
o

B1.3. Identificación e apreciación de formas musicais sinxelas.
B1.4. Identificación a través da escoita de tipos de voces (soprano, contralto, tenor e baixo), 
instrumentos, variacións e contrastes de velocidade.

1.3 Sinalar a forma dunha obra musical.
1.4 Identificar os tipos de voces, instrumentos e características dunha 
obra, facendo as clasificacións pertinentes.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA

h
a
d

B1.6. Audición activa e comentada de música variada da nosa cultura e doutras culturas. 1.6 Facer audición de música doutras culturas.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN 
MUSICAL

j
b
d/a

B2.2. Interpretación de pezas con instrumentos de aula e/ou frauta doce.
B2.4. Recoñecemento de tipos de instrumentos acústicos e electrónicos, agrupacións 
instrumentais e vocais, e rexistros da voz.
B2.5. Utilización das grafías convencionais na lectura, na escritura e na interpretación de 
cancións e de pezas instrumentais sinxelas. 
B2.6. Gravación e rexistro das interpretacións para unha valoración e unha análise posteriores.

2.2 Tocar pezas musicais con instrumentos escolares.
2.4 Clasificar os diferentes instrumentos: acústicos, electrófonos, 
agrupacións instrumentais e vocais, tipos de voz...
2.5 Escribir pequenas melodías, ritmos, e recoñecer a escritura musical 
para a lectura e á hora de interpretar estas melodías.
2.6 facer gravacións das actividades

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN 
MUSICAL

i
j

B2.9. Creación de mensaxes musicais con contido expresivo, combinando elementos sonoros e
corporais diversos. 

2.9 Crear slogans

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

BLOQUE 3. A 
MÚSICA O 
MOVEMENTO E A 
DANZA

j
b
h/d
o

B3.1. Identificación do corpo como instrumento. Indagación e valoración sobre as posibilidades 
expresivas e comunicativas do corpo en distintas representacións artísticas ou situacións cotiás.
B3.3. Interpretación de danzas coidando a coordinación individual e colectiva.
B3.5. Gravación e rexistro das danzas interpretadas. Análise de valoración do produto.

3.1 Interpretar ritmos con percusión corporal.
 
3.3 Interpretar danzas colectivas e individuais.
3.5 Gravar e analizar o resultado dunha coreografía creada.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Criterios de Avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias
imprescindibles

B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con 

temas de interese na etapa, e compartila, utilizando fontes

de información determinadas e facendo us das 

tecnoloxías da información e a comunicación como 

recurso de apoio á área.

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar e extraer a información que se lle solicita.

CD, CAA

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo 

ás pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza e utilizando programas de presentación.

CCL, CD, CAA

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as habilidades motrices 

básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de 

forma eficaz.

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a

diferentes tipos de contornos e de actividades 

físico-deportivas e artísticoexpresivas axustándose

a parámetros espazo-temporais e intentando 

manter o equilibrio postura.

CSC, CCEC, 

CAA, CSIEE

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de 

salto adaptándose a diferentes tipos de contornos 

e de actividades físicodeportivas e artístico-

expresivas, axustando a súa realización aos 

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE



parámetros espazotemporais e intentando manter 

o equilibrio postural.
EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas 

de manipulación de obxectos (lanzamento, 

recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-deportivas e 

artísticoexpresivas interiorizando e aplicando os 

xestos cos segmentos dominantes e iniciando a 

práctica cos non dominantes.

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE

EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a 

diferentes tipos de contornos e de actividades 

físico-deportivas e artísticoexpresivas tendo en 

conta os dous eixes corporais e os dous sentidos, 

e axustando a súa realización aos parámetros 

espazotemporais e intentando manter o equilibrio 

postural.

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies.

CSC, CAA, 

CSIEE

EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos no 

medio natural ou en contornos non habituais, 

adaptando as habilidades motrices á diversidade e

incerteza procedente da contorno e ás súas 

CSC, CAA, 

CSIEE



posibilidades.
B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e creativa, comunicando 

sensacións, emocións e ideas.

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

ideas, sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en parellas 

ou en grupos.

CCEC, CSC, 

CAA

EFB4.1.2. Representa ou expresa movementos a 

partir de estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente, en parellas ou grupos.

CCEC, CSC, 

CAA

B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación 

física e os introducidos noutras áreas coa práctica de 

actividades artísticoexpresivas.

EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas para a 

mellora das habilidades motrices implicadas nas 

actividades artístic-o-expresivas.

CMCCT, CAA, 

CSC

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, 

a alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude responsable cara a 

un mesmo.

EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as 

capacidades físicas.

CSIEE, CAA

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 

alimentación coa actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos alimentos 

inxeridos etc.).

CSC, CAA, 

CMCT

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do 

sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do 

consumo de alcohol, tabaco e outras substancias..

CSC, CAA, 

CSIEE



EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados na 

súa vida cotiá e na práctica da actividade física, 

recoñecendo a súa importancia para saúde.

CSC, CAA, CCL,

CSIEE, CMCT

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma e sistemática.

CSC, CAA, 

CSIEE
B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, 

regulando e dosificando a intensidade e duración do 

esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde.

EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e 

respiratoria, con distintas intensidades de esforzo.

CAA, CMCCT, 

CSC

EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do seu

esforzo ao tempo de duración da actividade.

CAA, CSIEE, 

CSC
B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención,

a recuperación e as medidas de seguridade na realización

da práctica da actividade física.

EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades 

deportivas máis comúns, así como as accións 

preventivas e os primeiros auxilios básicos.

CCL, CAA, CSC,

CMCCT

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo 

e de actividades físicas, con ou sen oposición, aplicando 

principios e regras para resolver as situacións motrices, 

actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e 

desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos 

e actividades

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para 

resolver situacións básicas de táctica individual e 

colectiva en diferentes situacións motrices.

CSC, CSIEE, 

CAA

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades 

motrices básicas axustándose a un obxectivo e a 

uns parámetros espazotemporais.

CAA, CSIEE, 

CSC



B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de 

Galicia.

EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a historia e

a orixe dos xogos e os deportes tradicionais de 

Galicia.

CCEC, CAA, 

CSC

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia respectando principios e 

regras destes.

CCEC, CAA, 

CSC

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación 

física e os introducidos noutras áreas coa práctica de 

actividades físicodeportivas.

EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nos 

exercicios.

CMCCT, CSC, 

CAA

EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes 

individuais e colectivos estratexias de cooperación

e de oposición.

CMCCT, CAA, 

CSC

B6.4. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio 

natural nos xogos e actividades ao aire libre, identificando 

e realizando accións concretas dirixidas á súa 

preservación.

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos 

residuos que se xeran as actividades no medio 

natural.

CSC, CAA

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando

a flora e a fauna do lugar.

CSC, CAA



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

2.1. Procedemento

Seguirase un procedemento de recollida de información,mediante o cal, iremos comprobando  o nivel de implicación , interese e
realización das tarefas. Revisaremos sistematicamente cada traballo e rexistraremos a análise de cada tarefa,.
As tarefas serán propostas, por semanas, e serán entregadas a medida que se vaian realizando. Cada tarefa proposta indica, 
as distintas posibilidades de entrega da mesma.

2.2. Instrumentos
Os instrumentos que utilizaremos irán desde rexistros anecdóticos, de entrega de tarefas, diarios de observación, onde 
rexistraremos a  información obtida, a tráves de tarefas escritas, que cada neno e nena entregará mediante documentos, 
gravacións ou fotos.
A canle mediante a cal se fará a entrega das diferentes tarefas, será mediante correo electrónico.

2.3. Cualificación: procedementoe
 Alumnado sen materias pendentes:

-- Para alumnado que NON realiza as actividades propostas para este trimestre: media das cualificacións do 1º e 2º
trimestres.

--  Para  alumnado que se  esforza,  traballa  e  realiza  as  tarefas  propostas:  nota  media  das 2  avaliacións anteriores
ENGADINDO un 10% da media (despois de reflexionalo e como as indicacións que nos mandan din que hai que beneficiar ao
alumnado pensamos que é mellor poñer esta porcentaxe e non outra menor).



3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación,repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
-Fichas de repaso que integran os contidos dados no 1º e 2º trimestre.
-Vísualización de vídeos, que lle amosan infomación teórica, como pode ser, os 
regramentos dos deportes, as técnicas e tácticas. Tutoriais de condición física, de 
bailes, danzas,etc.
- Creación de rutinas diarias, relacionadas co mantemento da saúde. Actividades 
que lle axuden a organizarse, autoregularse e traballar autonomamente.
-Práctica de Xogos tradicionais, que se poden practicar na casa.
-Traballo da condición física a través das habilidades motrices básicas, mediante 
xogos e circuítos propostos polos nenos e nenas.
-Actividades de adaptación de deportes que se traballaron.
-Realización de diferentes retos, que poden realizar nesta situación,na casa.
-Proposta de xogos que se poden prácticar en familia.
-Práctica de bailes,
-Montaxe de coreografías, bailes e dramatizacións.

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade)

Pretendemos, prestar especial atención, aos coñecementos previos que ten o 
alumnado, presentándolle tarefas que foron realizadas no 1º e 2º trimestre.
Imos utilizar sobre todo, métodos de busca, e de libre exploración, polo que se 
utilizarán tarefas moi   variadas, flexibles e abertas , coa posibilidade de realizalas
na casa ou contexto no que se atopen nestas circunstancias. Tarefas que ofrezan a
oportunidade ao alumnado a posibilidade de autorregularse, organizarse e traballar 
autónomamente. Serán , polo tanto,sinxelas, claras e de fácil compresión. 
O material para o desenvolvemento das mesmas será de fácil accesibilidade para 
os nenos e nenas.
Considero, fundamental a motivación, animándoos co traballo que están a facer.



Materiais e recursos Para propoñer as tarefas, que será, semanalmente, utilizaremos:
E-dixgal, este entorno virtual, permítenos incorporar as tarefas a realizar, ademais, 
de poder establecer unha comunicación mediante mensaxería, co alumnado.
Correo electrónico: Será a canle de entrega  das tarefas  que tamén nos permite a
comunicación. Considero necesario puntualizar que é unha canle de comunicación 
ao que todo o alumnado pode acceder.
Como apúntamos anteriormente, os diferentes traballos, tarefas que se van 
realizando, pódenas materializar mediante,  gravacións fotos ou documentos 
escritos.
As videoconferencias, son un medio interesante, mediante o cal se establecerá un
achegamento entre profesorado e alumnado, momento onde os nenos podes 
expresar sensacións,e plantexar dúbidas.
Abalar: Aplicación, que lle permite as familias comunicarse co profesorado e 
consultar información dos seus fillos a través do teléfono móvil, establecendo un 
achegamento entre o profesorado e as familias,e seguir a actividade dende calquer 
lugar, e de accesebilidade para todo o alumnado.
Aula Virtual do colexio. Mediante a cal accederan a información xeral, e de 
accesibilidade para as familias.
Materiais que emprega o alumno, No que se refire ao material emprega polo 
alumnado ,para o desenvolvemento das diferentes tarefas, daráselle a posiblidade, 
de utilizar unha ampla variade de  material que poden ter na casa ,e de fácil acceso,
dende ( cadeiras, panos, obxectos, coxíns, escobas...etc),  páxinas webs, moi 
interesantes, que poden transmitir contido moi variado e adaptado a cada idade.
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3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E  COMPETENCIAS 
BÁSICAS) E CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES

ÁREA CA EA C. 
CLAVE

MÍNIMO EXIXIBLE

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e 
características de materiais, obxectos, sons e 
instrumentos presentes no contexto natural. 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas
calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte,
piano, agudo e grave. 

CCEC Recoñece e representa as calidades do 
son

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. CCEC Discrimina os sons do seu contorno máis 
próximo con exactitude.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e 
de diferente autoría.

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora
de orquestra, instrumentista e público.

CS
 CCEC
CAA 

Recoñece a figura do/da director/ora de
orquestra, instrumentista e público.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

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

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos
da  linguaxe  musical:  pulsación,  longo,  curto,  rápido,  lento,
forte,  piano,  son,  silencio,  agudo,  grave,  branca,  negra  e
parella de corcheas. 

CCEC
CAA

Identifica as diferentes dinámicas nunha 
obra musical (rápido/lento).
Asocia as representacións gráficas
convencionais da branca, da negra e do
silencio de negra, co son que producen.

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar
elementos do son. 

CCEC Usa correctamente distintas grafías para 
representar a música

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras 
e musicais do corpo e doutros obxectos, 
manipulando distintos materiais 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. CMCCT
CCEC 

Reproduce adecuadamente esquemas
rítmicos con percusión corporal e con
instrumentos de percusión.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias 
interpretando un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

EMB2.3.1.  Interpreta  un  pequeno  repertorio  de  cancións
sinxelas. 

 CCEC
CSC 

Interpreta o repertorio de cancións 
aprendidas durante o curso.

EM2.3.4.  Le e interpreta  con  ritmo ladaíñas  e cancións  ao
unísono. 

 CCEC
 CAA
CMCCT 

Interpreta con ritmo as cancións 
aprendidas.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas 
rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os 
instrumentos e patróns de movemento.

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas
rítmicas básicas.

 CCEC
CMCCT 

Acompaña cancións, danzas e textos con
fórmulas rítmicas básicas, de maneira
axeitada, con percusión corporal.

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos
con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave
de sol. 

 CCEC
 CAA
CMCCT 

Crea, escribe e interpreta, con grafías
convencionais, pequenos esquemas 
rítmicos con brancas, negras e silencio de
negra.

EA - 
EDUCACIÓN 
MUSICAL

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, 
de movemento e expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. CCEC Responde co seu corpo a estímulos 
sonoros

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos
desprazamentos coa música. 

CCEC Coordina extremidades superiores e 
inferiores nos desprazamentos coa 
música.
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4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDOS

ÁREA BLOQUE OBX CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE
EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA 

 j
b 

 B1.1. As calidades do son: duración, altura e intensidade.
 B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons do contexto natural e 
social.
B1.3. Representación corporal e gráfica de sons de diferentes 
características.

1.1 Recoñecer as calidades do son mediante audicións de sons do 
entorno, instrumentos musicais...
1.2 Clasificación dos sons do entorno.
1.3 Escenificar e reproducir diferentes sons co corpo e 
representalos graficamente.

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA 

 j
b 

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. 1.7 Audición e interpretación de de diferentes pezas instrumentais e
vocais, adaptadas á idade do alumnado.

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA 

 j
 d
o 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha selección de pezas musicais 
breves, de culturas e de estilos diferentes.
B1.10. Identificación das principais profesións relacionados coa música e 
da actividade que desenvolven (composición, dirección, instrumentista e 
público). 

1.8 Audición e interpretación de de diferentes pezas instrumentais e
vocais, adaptadas á idade do alumnado.
1.10 Identificar e clasificar as características de músicos, directores,
compositores...

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 1. 
ESCOITA 

j B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, andante e allegro), dinámica 
e carácter.
B1.16. Identificación da repetición (AA) e o contraste (AB) en cancións e 
obras musicais.

1.13 Identificar e describir diferentes variacións de velocidade, 
intensidade e contraste.
1.16 Identificar as partes dunha obra musical.

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN
MUSICAL

j B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os obxectos. 2.1 Experimentar as distintas posibilidades sonoras da voz, corpo e 
obxectos.

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN

j B2.3. Iniciación ó xilófono e o metalófono. 2.3 Diferenciar os instrumentos de láminas de madeira e metal

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN

j
k 

B2.6. Interpretación e memorización de ladaíñas e cancións ao unísono. 2.6 Interpretar diferentes cancións ao unísono.

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN

j
b

 B2.8. Lectura e interpretación de partituras sinxelas con grafías non 
convencionais e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con 
notación tradicional
 B2.11. Selección e combinación de ostinatos rítmicos e efectos sonoros 
para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais.

2.8 Interpretar esquemas rítmicos traballados na aula mediante 
percusión corporal.

2.11 Acompañar cancións traballadas con pequenos esquemas 
rítmicos.

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 3. A 
MÚSICA O 
MOVEMENTO E A 
DANZA

 j
 b
d 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, 
movementos fundamentais de locomoción e deseños no espazo. 

3.1 Interpretar unha obra musical mediante a expresión corporal.

EA - 
EDUCACIÓN
MUSICAL

BLOQUE 3. A 
MÚSICA O 
MOVEMENTO E A 
DANZA

 j
o 

 B3.2. Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, 
cancións e pezas musicais, e interpretación de danzas sinxelas.

3.2 Realixar xogos de expresión corporal atendendo a unha 
melodía. Danza.
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Á hora de abordar a Educación artística, que nesta etapa engloba a Educación musical e a Educación plástica, teremos en conta que as diferentes
manifestacións  artísticas  teñen  unha  presenza  constante  no  contorno  e  na  vida  das  persoas  formando  parte  de  múltiples  aspectos  da  súa
socialización e da súa comunicación.

A Educación artística é de especial importancia, xa que o tratamento da información visual e musical na vida cotiá xera e precisa capacidades de
pensamento crítico. A educación artística posibilita o desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da autonomía, a percepción, a motricidade, a
sensibilidade estética, a expresión persoal, a capacidade comunicativa e a socialización etc., e todas elas están relacionadas co obxectivo de axudar
a filtrar os nosos encontros cos produtos visuais e musicais.

Por outra banda, é de grande relevancia ensinar ao alumnado a interpretación e a análise crítica, para o facer consciente de que todas as formas de
arte son expresión de ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras da súa identidade, son un axente
reconfigurador.

Nesta  etapa,  a  área  artística  sitúase  nun  lugar  privilexiado  para  a  transversalidade,  para  a  conexión  natural  con  outras  áreas  do  currículo,
colaborando  nunha  comprensión  da  realidade  e  nunha  satisfacción  maiores.  Permite,  ademais,  achegarse  á  mirada  das  demais  persoas,  á
diversidade de maneiras de experimentar o mundo, que se manifestaron e se manifestan nos produtos da cultura musical e visual.

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de obras ou traballos por parte do alumnado, feito no que se centran
algúns dos estándares deste currículo, xa que entendemos que o seu tratamento competencial só se pode desenvolver tendo como obxectivo que o
alumnado sexa protagonista final dos produtos de aprendizaxe.

Xa que logo, para desenvolver este currículo tivemos en conta a total integración nel da aprendizaxe por competencias, de xeito que o profesorado
poida utilizar este documento como guía e base da adquisición de competencias do seu alumnado, obxectivo primordial deste enfoque.

Para isto, é imprescindible que o proceso de ensino e aprendizaxe parta dunha planificación rigorosa, elixindo métodos didácticos que se axusten ao
nivel inicial do alumno ou da alumna e ás súas condicións socioculturais. Estes métodos deben partir da perspectiva do persoal docente como
orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial no alumnado, enfocándose á realización de tarefas ou situacións-problema,
propostas cun obxectivo concreto, que o alumno ou a alumna deben resolver.

Así mesmo, deben ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo
individual e cooperativo.



A aprendizaxe por competencias na que se basea o currículo require metodoloxías activas e contextualizadas,  e proponse, por isto, introducir
estratexias interactivas, proxectos colaborativos co uso das novas tecnoloxías e facendo fincapé na creación de produtos reais que teñan efecto na
comunidade educativa.

Faise necesaria unha implicación do profesorado na creación de materiais adecuados a estes modelos de aprendizaxe, así como un compromiso co
desenvolvemento destas metodoloxías na aula, feito que leva consigo un importante nivel de coordinación de todos os membros da comunidade
educativa -en particular as familias-, unha reflexión e a avaliación dos resultados, para definir melloras posteriores.

Por último, para facilitar a concreción curricular tanto na área de Música como na de Educación plástica establécense tres bloques de contidos. Non
obstante, deben entenderse como un conxunto e desenvolverse de forma global, tendo en conta as conexións internas tanto con respecto ao curso
como ao longo da etapa.

Educación plástica 

Bloque 1. Educación audiovisual. Está dedicado ao estudo da imaxe en todas as súas manifestacións, tanto visual como audiovisual. Neste bloque
ten moita importancia a contribución que fan as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) ao mundo da imaxe.

Bloque 2. Expresión artística. Este bloque recolle a exploración dos elementos propios da linguaxe plástica e visual, así como o tratamento dos
materiais. Abrangue tamén as posibilidades para expresar o sentido e o percibido con creacións artísticas propias, despois da planificación.

Bloque 3. Debuxo xeométrico. Atopamos aquí un desenvolvemento gráfico dos coñecementos adquiridos na área de matemáticas, no epígrafe de
xeometría, polo que a competencia matemática e científico-tecnolóxica estará moi presente.

Educación musical

Bloque 1. A escoita. Procúrase que o alumnado tome conciencia dos sons que do seu ámbito, así como das posibilidades sonoras dos materiais e
dos obxectos do seu contexto. Faise fincapé na audición activa de manifestacións musicais de distintas orixes e no respecto no proceso da audición.

Bloque 2.  A interpretación musical.  O alumnado é protagonista  absoluto  neste bloque,  cuxo obxectivo  é a  creación de produtos musicais  de
diferentes estilos,  usando diversas técnicas compositivas e con finalidades distintas.  Centrámonos tamén en que o alumnado valore o traballo
colaborativo, o respecto cara ás demais persoas e a avaliación con intención de mellorar.

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. Este derradeiro bloque está destinado ao desenvolvemento da expresividade e a creatividade do
alumnado desde o coñecemento e a práctica da danza. Comézase pola coordinación motriz e a conciencia do desprazamento no espazo, e chégase
finalmente ao nivel de creación e expresión de sentimentos co movemento.



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

BLOQUE 1. ESCOITA

j

h

B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: 
intensidade, duración, altura e timbre. 

B1.4. Acento e pulso. 

B1.2. Identificar e describir as características 
de elementos musicais e calidades dos sons 
do contexto.

EMB1.2.1. Describe e dá información 
salientable sobre elementos da linguaxe 
musical presentes nas manifestacións 
musicais e nos sons do contexto. 

CCEC 

CCL 

j B1.5. Elementos musicais: indicacións de tempo e 
matices (fortísimo, forte, piano e mezzoforte; 
dinámica e reguladores). 

B1.6. Identificación dos rexistros de voces graves 
e agudas, así como as posibles agrupacións 
vocais e corais. 

B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.3. Analizar a organización de obras 
musicais sinxelas ou fragmentos, e describir 
os elementos da linguaxe musical 
convencional que as compoñen.

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, 
e agrupacións vocais e corais. 

CCEC 

CAA

CCL 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 
contrastes de velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

CCEC 

CAA

CCL 

j

d

B1.9. Instrumentos: clasificación técnica segundo 
a produción do son (aerófonos, cordófonos, 
membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

B1.10. Agrupacións instrumentais (orquestra, 
banda, tuna etc.). 

B1.5. Coñecer e identificar as principais 
familias dos instrumentos, e identificar as 
principais características de instrumentos 
doutras culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo 
os instrumentos. 

CCEC 

CAA 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos 
atendendo á súa forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, membranófonos, 
idiófonos e electrófonos). 

CCEC 

CAA

CCL 

j B1.12. Recoñecemento e identificación das partes 
dunha peza musical. Formas musicais binarias, 
ternarias e rondó. 

B1.6. Identificar recursos gráficos durante a 
audición dunha peza musical. 

EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que
escoita nun musicograma ou nunha partitura 
sinxela. 

CCEC 

CAA 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

j

b

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e 
cancións sinxelas ao unísono e canons, de 
maneira colectiva, con ou sen acompañamento. 
Frauta doce: dixitación da escala de dó sen 
alteracións. 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de 
acompañamentos, cancións e pezas 
instrumentais mediante a voz ou percusón 
corporal, utilizando a linguaxe musical.

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 
tratada para a interpretación de obras. 

CCEC CAA

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento.

CCEC 

CAA 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

j

b

B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento 
rítmico e de expresión corporal. 

B3.1. Empregar as posibilidades expresivas 
do propio corpo en coordinación coas demais
persoas, para realizar representacións 
musicais de xeito lúdico. 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 
coreografías que corresponden coa forma 
interna dunha obra musical de forma sinxela 
binaria, ternaria e rondó. 

CCEC

CAA

CMCCT 

j

b

o

B3.4. Interpretación de danzas tradicionais 
galegas e doutras culturas. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de 
danzas propias da cultura galega e doutras 
culturas. 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando 
danzas tradicionais galegas e doutras culturas.

CCEC 

CSC 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

▪ j

▪ e

▪ B1.1. Indagación sobre as posibilidades 
plásticas dos elementos naturais e o seu uso 
con fins expresivos.

▪ B1.1. Distinguir as diferenzas 
fundamentais entre as imaxes fixas e 
en movemento, clasificándoas 
seguindo patróns aprendidos.

▪ EPB1.1.1. Recoñece as imaxes fixas e en 
movemento e clasifícaas

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá.

▪ j

▪ e 

▪ B1.2. Exploración das posibilidades de 
materiais, texturas, formas, cores etc. sobre 
diferentes soportes. 

▪ B1.3. Análise da interrelación dos códigos e a 
intencionalidade comunicativa.

▪ B1.4. Interese por aplicar ás representacións 
plásticas os descubrimentos obtidos na 
exploración de materiais.

▪ B1.5. Exploración das posibilidades 
expresivas da liña segundo a forma, a 
dirección, a situación espacial e a sensación 
de movemento e de repouso.

▪ B1.2. Identificar e describir os 
materiais, utensilios e soportes, 
texturas, formas e colores; 
comprobando as posibilidades que 
achegan para a creación artística.

▪ EPB1.2.1. Identifica os recursos e os 
materiais utilizados para elaborar unha 
obra.

▪ CCEC

▪ CCL

▪ EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de 
materiais, texturas, formas e cores 
aplicadas sobre diferentes soportes.

▪ CCEC

▪ j

▪ e

▪ B1.6. Documentación, rexistro  e valoración  
de formas artísticas  e artesanais 
representativas da expresión cultural.

▪ B1.7. Realización de fotografías (enfoque e 
planos)  para  enriquecer un informe, para 
recoller actividades de centro, para ilustrar 
unha noticia,…

▪ B1.3. Aproximarse á lectura, análise e 
interpretación da arte e as imaxes fixas
e en movemento nos seus contextos 
culturais e históricos, comprendendo, 
de maneira crítica, o significado e 
función social, sendo capaz de 
elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos.

▪ EPB1.3.1 . Coñece a evolución da 
fotografía desde o branco/negro á cor, do 
formato papel ao dixital, e valora as 
posibilidades que proporciona a tecnoloxía.

▪ CCEC

▪ CCL

▪ EPB 1.3.2. Realiza fotografías  utilizando 
medios tecnolóxicos, analizando, a 
posteriori, se o encadre é o máis axeitado 
para  o propósito inicial.

▪ CCEC

▪ CCL
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▪ EPB 1.3.3. Recoñece os diferentes temas 
da fotografía.

▪ CCEC

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

▪ j

▪ e

▪ B2.1. Uso de texturas para caracterizar 
imaxes e obxectos, e para o tratamento de 
imaxes dixitalizadas. 

▪ B2.2. Preparación de documentos propios da 
comunicación artística: carteis, programas e 
guías.

▪ B2.3. Disposición á orixinalidade e á 
espontaneidade á hora de plasmar ideas. 

▪ B2.1. Experimentar coas imaxes como 
unha ferramenta para deseñar 
documentos de información e 
comunicación (carteis, guías, folletos 
etc.) 

▪ EPB2.1.1. Realiza composicións que 
transmitan emocións e sensacións básicas,
utilizando distintos elementos e recursos 
para os axustar ás necesidades. 

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ CCL

▪ EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o 
seu propio anuncio.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ j

▪ e

▪ a

▪ B2.4. Comparación entre as formas que a 
representación do espazo adopta en 
diferentes áreas ou ámbitos, como mapas de 
estradas, guías, pintura de paisaxes e planos.

▪ B2.5. Construción de estruturas e 
transformación de espazos usando nocións 
métricas e de perspectiva. 

▪ B2.6. Establecemento de revisións e reflexión 
sobre o traballo. 

▪ B2.2. Realizar planos, mapas e carteis,
individualmente e en grupo; 
manexando as ferramentas básicas do 
debuxo xeométrico. 

▪ EPB2.2.1. Confecciona planos, e mapas 
simples coa axuda das ferramentas 
básicas, individualmente e en grupo.

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos 
que estruturan o espazo gráfico 
(cuadrícula). 

▪ CCEC

▪ CMCT

▪ EPB2.2.3. Participa nas actividades 
propostas e amosa interese por elas, 
colaborando sempre que se trate dun 
traballo en grupo

▪ CSC

▪ j

▪ e

▪ B2.7. Análise das formas de representación 
de volumes no plano segundo o punto de 
vista ou a situación no espazo. 

▪ B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar 
obras tridimensionais con diferentes 
materiais.

▪ EPB2.3.1. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumétricas. 

▪ CCEC

▪ CCL 
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▪ B2.8. Representación con distinta 
intencionalidade de formas abertas e 
pechadas, e dos límites e contornos e 
superficies. 

▪ EPB2.3.2. Experimenta coa superposición 
de planos para crear volume.

▪ CCEC

▪ CMCT

▪ EPB2.3.3. Utiliza a liña horizontal como 
elemento expresivo para proporcionar 
sensación de profundidade. 

▪ CCEC

▪ CMCT

▪ EPB2.3.4. Combina e analiza as cores 
para as utilizar correctamente na 
composición.

▪ CCEC

▪ EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das 
texturas achegadas polos lapis de cores e 
as ceras.

▪ CCEC

▪ EPB2.3.6. Constrúe obxectos 
tridimensionais.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ j

▪ h

▪ B2.9. Uso de texturas para caracterizar 
obxectos e imaxes. 

▪ B2.10. Aplicación da posibilidade expresiva da
liña, segundo a forma, a dirección, a situación
no espazo e a sensación de movemento ou 
repouso. 

▪ B2.11.  Recreación de espazos imaxinados 
aplicando conceptos básicos de composición, 
equilibrio e proporción. 

▪ B2.4. Representa, de forma persoal, 
ideas, accións e situacións valéndose 
dos elementos que configuran a 
linguaxe visual.

▪ EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e 
elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños axeitados. 

▪ CCEC

▪ CAA

▪ EPB2.4.2.  Organiza os espazos das súas 
producións bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de composición, 
equilibrio e proporción.

▪ CCEC

▪ CMCT

▪ EPB2.4.3. Analiza e compara as texturas 
naturais e artificiais, así como as texturas 
visuais e táctiles, sendo capaz de realizar  
traballos artísticos utilizando estes 

▪ CCEC

▪ CMCT
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coñecementos. 

▪ EPB2.4.4. Distingue o tema ou xénero de 
obras plásticas.

▪ CCEC

▪ CMCT

▪ EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, 
animais e casas, partindo dun bosquexo.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ c

▪ B2.12. Constancia e esixencia progresiva no 
proceso de realización de tarefas plásticas 
aplicando estratexias creativas e respectando 
as normas previamente establecidas. 

▪ B2.13. Seguimento das normas e d as 
instrucións de manexo e conservación de 
instrumentos, materiais e espazos. 

▪ B2.14. Asunción de responsabilidades no 
traballo individual e colectivo. 

▪ B2.5. Participar con interese, coidando 
e respectando o material, os utensilios 
e os espazos, desenvolvendo a 
iniciativa e a creatividade, respectando 
as normas e as regras previamente 
establecidas. 

▪ EPB2.5.1. Valora os elementos e os 
recursos empregados para conseguir o 
efecto que máis se axuste ao resultado 
final.

▪ CCEC

▪ CSC

▪ EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, 
os utensilios e os espazos utilizados. 

▪ CSC

▪ EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas
actividades propostas, colaborando na 
recollida e na organización do material. 

▪ CSC

▪ h

▪ b

▪ B2.15. Elaboración de deseños previos á 
realización dunha obra para chegar ao 
resultado final con orde e limpeza. 

▪ B2.16. Establecemento de protocolos de 
organización, orde, limpeza e presentación. 

▪ B2.6. Amosar interese polo traballo, 
apreciando e valorando a correcta 
realización de actividades e a 
presentación. 

▪ EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos 
utilizando os coñecementos aprendidos. 

▪ CCEC

▪ CSC

▪ EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e 
limpeza respectando as normas e 
indicacións establecidas. 

▪ CSC

▪ CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

▪ EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a
aplicación, apreciando a correcta 
realización dos exercicios e actividades.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ i

▪ j

▪ B2.17. Documentación sobre producións 
artísticas nos medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e da comunicación
para un sinxelo tratamento das imaxes, o 
deseño, a animación e a difusión dos traballos
elaborados. 

▪ B2.7. Utilizar e manexar as tecnoloxías
da información e da comunicación 
como medio de información, 
investigación e deseño.

▪ EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías 
para se iniciar no deseño dixital, no 
tratamento de imaxes ou na animación. 

▪ CD

▪ CCEC

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO

▪ h

▪ j

▪ B3.1. Exploración das posibilidades da liña 
recta para iniciar os traballos de xeometría.

▪ B3.2. Seguimento de normas e das 
instrucións de manexo das ferramentas 
básicas do debuxo técnico. 

▪ B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas
básicas do debuxo xeométrico.

▪ EPB3.1.1 Coñece e usa as principais 
ferramentas básicas do debuxo xeométrico
(regra, escuadro, cartabón, semicírculo 
etc.) 

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas 
paralelas. 

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ EPB3.1.3. Traza ángulos rectos, de 30 e 
de 60 graos utilizando as ferramentas 
básicas.

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ EPB3.1.4. Manexa os efectos visuais da 
perspectiva para debuxar triángulos e 
cuadriláteros.

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ EPB3.1.5. Representa e aplica 
adecuadamente o eixe de simetría.

▪ CCEC

▪ CMCCT
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▪ EPB3.1.6. Representa formas xeométricas 
con precisión e coa axuda da cuadrícula e 
as ferramentas básicas.

▪ CCEC

▪ CMCCT


