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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. INTRODUCIÓN 

Esta programación fará referencia ó currículo recollido na Lei Orgánica 8/2013 de 9 de 

Decembro para a mellora da calidade educativa, (L.O.M.C.E),o D.105/2014, do 4 de 

setembro polo que se establece o currículo na Educación Primaria en Galicia, e no 

referente á avaliación á Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a 

promoción na educación primaria en Galicia. 

   A programación é un proxecto de intervención educativo, deseñado para un grupo 

concreto, que ten como referencia a dito grupo e o Proxecto Curricular establecido para 

todo o centro. 

A programación é un proceso continuo, polo que debe ser aberta e flexible para poder 

modificar os seus elementos e ademais debe ser axeitada ó alumnado e debe concretar o 

plan de actuación que se ten que levar a cabo na aula. 

Neste curso escolar  incorporanse a  esta programación aspectos relacionados coa 

importancia da educación emocional , educación para a saúde e tamén educación nas Tics.  

 

   1.2.  CONTEXTUALIZACIÓN 

O noso centro está situado no Concello de Ferrol, e data do ano 1982. 

Imparte as ensinanzas de Educación Infantil (3-6 anos) e Educación Primaria (6-12 anos). 

Escolarizamos ao redor de 225 alumnos/as, de procedencia diversa, aínda que 

maioritariamente asentados na cidade desde hai anos. 

Ten servizo de almorzo para madrugadores (dende 7.30/8:30)  e comedor (14:00/ 16:00) 

está instaurada a xornada única cun horario de 9 a 14 h. Polas circunstancias deste ano as 

actividades extraescolares están canceladas a lo menos ata o mes de Xaneiro, revisare 

neste momento e se a situación sanitaria o permite retomaranse as actividades en horario 

de tarde. 

A aula de 1º de Educación Primaria no curso actual 2020-2021 está formada por 24 

alumnos/as, dos cales 11 son nenos e 13 son nenas. É unha clase heteroxénea en canto a 

ritmos e estilos de aprendizaxe. 

Estruturación do espazo da clase 

A aula estrutúrase tendo en conta o obxectivo de  liberar ao máximo  o mobiliario para que 

poda levarse a cabo a distribución dos nenos/as respetando entre eles a máxima distancia 

de seguridade que permite a superficie  da aula.  
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Todo o mobiliario que é necesario manterase para ubicar nel  a biblioteca de aula e gardar 

os materiais   e disporase ao carón das paredes do aula. No medio da aula estarán as 

mesas para os nenos/as. A clase conta cun ordenador , proxector e duas  pizarras (unha 

delas é dixital para poder proxectar. 

Organización do alumnado 

-O alumnado distribúese en tres filas  de 4 mesas cada unha delas. En cada mesa se senta 

unha parella de nenos/as. 

A composición destas parellas  será heteroxénea para que sexan mais enriquecedoras as 

relacións entre eles. 

Organización do traballo 

O traballo organizarase tendo como obxectivos a adquisición de rutinas, hábitos, a 

potenciación da autonomía dos alumnos e alumnas e aprendizaxe da lectoescritura. 

Os nenos/as terán asignados postos fixos na aula durante un trimestre, circunstancialmente 

pódese revisar o cambio dalgún neno/a que non evolucione adecuadamente por mor do 

lugar  que ocupa na aula (distancia coa pizarra, incompatibilidade carácter co seu 

compañeiro/a ).  

 

▪ Comunidade educativa. 

Os medios humanos cos que conta o C.E.I.P. Esteiro son os seguintes: 

 

o Persoal docente:  

o Persoal non docente: conserxe e persoal de limpeza. 

o As familias e a ANPA: constitúen unha parte esencial dentro do proceso de 

ensino – aprendizaxe do alumnado, por iso é importante que exista unha boa 

relación entre familia e escola. Cada titor/a de EI e EP conta cunha hora de 

atención ás familias, fixada na tarde dos martes.  

A preocupación dos pais / nais pola traxectoria educativa dos seus fillos/as é 

aceptable, e sempre hai familias involucradas no proceso educativo dos seus 

fillos/as dun xeito activo en cada momento. 

Colaboran co Consello Escolar dun xeito activo, propoñendo actividades. 
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▪ Profesorado incluído dentro de 1º de Primaria. 

o Elena Beatriz González Melchor – Titora de 1º. 

o Area Pérez Piñeiro-  Mestra de Audición e Linguaxe. 

o Ana Lobeiras Fdez/ Patricia Rial Mosteiro – Mestras de Pedagoxía Terapéutica.  

o Gonzalo Beceiro Bellas -  Mestre  Educación Física. 

o Paula Díaz Rodríguez – Mestra  de Lingua Inglesa. 

o Mª Dolores Paz López - Mestra de Relixión Católica/ Cristina Rodríguez 

González - Mestra de Relixión Evanxélica. 

o Elma Arias Rodríguez - Mestra  de Educación Musical 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 
Aportes de Lengua Castellana 

Aportes de Ciencias Naturais 

Aportes de Lingua Galega 

 Aportes de Matemáticas 

Aportes de Ciencias Sociais 

Aportes de Valores Sociais e Cívicos  

Aportes de Educación  Artística (Plástica) 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para 

comunicarse oralmente. 

LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de variada 

tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios 

do ámbito escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, contos, 

anécdotas… 

LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que 
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coñece. 

LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 

como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

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. 

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 

situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

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

axeitada. 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás 

infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

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

uso das maiúsculas. 

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

contido. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, de 

forma xeral, palabras e sílabas 

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

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

LGB4.4.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 

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

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución 

dun problema simple de matemáticas ou en contextos da realidade. 

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

MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un 

mesmo utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, 

preto-lonxe e próximo-afastado. 

MTB4.1.2. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a 
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outros puntos de referencia utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-

detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

CSB2.1.1.Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna natural, 

empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 

CSB3.4.2.Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as diferenzas. 

CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa 

familia. 

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. 

CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. 

CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes 

elementos ten na súa contorna máis próxima. 

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

ten para a vida. 

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. 

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade. 

VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa autodescrición. 

VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas características 

físicas e calidades persoais. 

VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións. 

VSCB1.2.2.Describe oralmente os signos físicos que acompañan as diferentes 

emocións 

VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de ánimo. 

VSCB1.4.2. Analiza e manifesta verbalmentequé e cómo aprendeu. 

VSCB2.1.1. Imita e reproduce expresións, sentimentos e estados de ánimo 

coordinando a expresión verbal coa facial e corporal.  

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

imaxes observadas. 
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VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar afectos e emocións 

con amabilidade. 

VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos e 

emocións en exposicións orais. 

VSCB2.3.1. Describe oralmente as características de diferentes persoas. 

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

persoas. 

VSCB2.3.3. Identifica e comunica as emocións dos e das personaxes en 

fotografías, pinturas ou películas. 

VSCB2.3.4. Dramatiza feitos observados, reflectindo os sentimentos e estados de 

ánimodos e das protagonistas. 

VSCB2.4.1. Representa e dramatiza diferentes formas de vida. 

VSCB3.5.3. Explica oralmente a importancia de 

respectar os sinais de tráfico. 

EP1.3.1. Describe calidades e características de materiais, obxectos e 

instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 

EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais partes da figura humana. 

EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións 

plásticas e as dos compañeiros e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

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

diferentes soportes. 

CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios elementais, animais e plantas do seu 

contorno. 

CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa observación e comunícaos empregando 

diferentes soportes. 

CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 

CNB4.1.2. Identifica e adopta medidas de uso responsable da auga na escola. 

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

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

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. 

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

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

resolución de problemas contextualizados. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen levadas) 

na resolución de problemas contextualizados. 

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

básicos. 

MTB3.1.1. Realiza medicións co palmo, o paso e o pé. 

MTB3.2.1. Realiza comparacións de peso entre dous obxectos de uso habitual.  

MTB3.3.1. Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade. 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas relación. 

Minuto, hora, día, semana e ano. 

MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a media hora. 

MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas 

temporais e as súas relacións. 

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

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

CSB3.5.1.Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha 

delas. 

CSB2.2.1.Describe as características principais do aire e da auga. 

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. 

EP1.3.3. Identifica os tamaños. 

EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos 

plásticos. 

EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas. 

EP1.3.8. Identifica os diferentes tipos de liña.  
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EPB1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

EPB1.5.2. Explora as distancias, os percorridos e as situacións de obxectos e 

persoas en relación ao espazo. 

EPB2.1.1. Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais. 
 
EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para 

completar debuxos. 

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

posteriori obras plásticas. 

EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas producións plásticas. 

EPB2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas básicas. 

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da cuadrícula, identificando e 

recoñecendo os tamaños. 

 

 

Competencia dixital.  

LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións educativos 

dixitais como ferramenta de aprendizaxe. 

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

con el. 

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

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes e específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

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. 

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

aprendizaxe. 

CSB2.4.1.Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo 
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próximo e interpreta a simboloxía básica nun mapa do tempo da prensa en papel 

ou dixital. 

 

Aprender a aprender.  

LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula como fonte de información e 

lecer. 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións 

e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas 

e máis sinxelas do seu funcionamento. 

LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo. 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás 

infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á autonomía lectora. 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á expresividade lectora. 

LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

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. 

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

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

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. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. 
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MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos 

do contorno inmediato. 

MTB4.3.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos 

contidos traballados. 

MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos. 

CSB3.4.1. Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e coñece e explica 

o uso que se fai delas. 

CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de estudo. 

CSB3.6.1.Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os seus 

usos, funcións e características. 

CSB2.5.1.Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e 

comprobación sobre o tempo atmosférico local. 

CSB2.7.1.Relaciona o movemento dos elementos do ceo co cambio do día á noite 

e o paso do tempo ao longo do día: mañá, tarde e noite. 

VSCB1.3.1.Participa na práctica de técnicas de relaxación. 

VSCB1.3.2.Emprega algunhas estratexias que lle axudan a sentirse mellor. 

VSCB1.3.3. Interpreta o contorno e desenvólvese nel con autonomía. 

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as pautas acordadas. 

VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos e razoamentos sinxelos para valorar se 

determinadas condutas son acordes ás normasde convivencia escolares. 

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

Competencias sociais e cívicas.  

LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a quenda de 

palabras. 

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

LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. 

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

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

estereotipos sexistas. 
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CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso cotián 

empregándoos con seguridade e evitando estereotipos sexistas. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e contestando se é preciso. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, 

sen interromper. 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, en situacións comunicativas 

cotiás. 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese, unha 

actitude receptiva de escoita e respecta as opinións das demais persoas. 

LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

LGB2.5.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros. 

LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión 

creativa. 

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. 

CSB3.1.1.Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares e 

contribúe ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre os membros da familia. 

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

CSB3.7.1.Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa 

correctamente: cores dos semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc. 

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

CSB4.1.1.Localiza e explica, nunha liña do tempo, a evolución e algúns feitos 

relevantes da súa vida persoal e empregando as unidades de medida do tempo 

máis básicas. 

VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen outras persoas 

durante o traballo en equipo. 

VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de palabra. 
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VSCB2.4.2. Identifica necesidades dos seus compañeiros e compañeiras, resalta 

as súas calidades e emite cumprimentos. 

VSCB3.1.2. Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda aos compañeiros e 

compañeiras. 

VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros e compañeiras. 

VSCB3.1.4. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo 

puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula. 

VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas de convivencia da aula.  

VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do material. 

VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu 

sexo. 

VSCB3.4.2. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións 

escolares. 

VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o significado dos sinais de tráfico de uso 

frecuente. 

EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tiposde expresión plástica. 

EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para 

alcanzar o resultado final proposto. 

EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios 
e os espazos. 
 

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

-diálogos 

-exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

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. 

LGB3.1.5. Compón pequenos textos propios dos medios de comunicación social 

e/ou dos seus elementos (novas sinxelas e breves, titulares, pés de foto…) sobre 

acontecementos próximos á súa experiencia. 

LGB3.2.1. Utiliza de xeito guiado estratexias para a produción de textos, 
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respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, recoñecendo o tipo de texto 

(nota, aviso, conto). 

LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da 

aula e valora o seu uso fóra dela. 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en 

pequeno grupo. 

MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas 

revisando as operacións utilizadas e as unidades dos resultados. 

MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

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.  

VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes de colaboración en situacións informais de 

interacción social. 

VSCB3.2.1.Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa independencia 

adecuada a súa idade. 

 VSCB3.5.1.Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto 

das normas de educación viaria. 

 

Conciencia e expresións culturais. 

LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer. 

LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 

como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CNB2.1.1. Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade. 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 
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CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa 

propia saúde. 

CNB2.3.1. Analiza os seus costumes na alimentación diaria e aplica o menú 

semanal de merendas na escola. 

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial ás 

referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. 

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

comunicación. 

LGB1.10.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas 

LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: 

sanidade, educación, medios de comunicación… 

LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e 

como recurso de gozo persoal. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo persoal. 

CSB3.2.1.Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que 

desenvolven e as respectan. 

CSB3.8.1.Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno, da 

primavera e do verán que se celebran na contorna escolar e contribúe á súa 

conservación. 

EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. 

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.). 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades 

que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, 

así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 

iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 

Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 

diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 

de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes 

á cultura e á sociedade galegas. 
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4. ÁREAS: TEMPORALIZACIÓN,GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE ÁREA E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE ÁREA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  2020/2021 1 primaria 

NIVEL  1º PRIMARIA ÁREA Ciencias Naturais (CN) 

 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 1: Iniciación á actividade científica 

CN-B1.1 

1º-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. 

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 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

Exposición dun tema. Outras probas 

específicas. Caderno de clase. 

CAA  CCL   C

MCT   CSIEEC

CECCD 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CN-B1.1 

1º-CNB1.1.2 - Manifesta 

certa autonomía na 

observación e na 

planificación de accións e 

tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

Outras probas específicas. 

CAA CMCT 

CSIEE CCL 

CN-B1.2 

1º-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. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Caderno 

de clase. 

CAACMCT 

CSC CSIEE 

Bloque 2: O ser humano e saúde 

CN-B2.1 

1º-CNB2.1.1 - Identifica 

semellanzas e diferenzas 

entre as persoas valorando a 

diversidade. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Outras probas específicas. Caderno de 

clase. 

CMCT CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CN-B2.1 
1º-CNB2.1.2 - Recoñece 

partes do propio corpo. 
Recoñoce partes do propio corpo X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas 

específicas. Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

Outras probas específicas. Caderno de 

clase. 

CMCT CSC 

CN-B2.1 

1º-CNB2.1.3 - Verbaliza e 

comparte emocións e 

sentimentos propios e alleos. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Lista de control/cotexo. 

CMCT CSC 

CCL 

CN-B2.2 

1º-CNB2.2.1 - Relaciona a 

vida saudable cunha 

alimentación adecuada. 

Relaciona a vida saudable cunha 

alimentación adecuada 
X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

Producións orais. Cuestionario 

pechado. Caderno de clase. 

CMCT CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CN-B2.2 

1º-CNB2.2.2 - Relaciona o 

exercicio físico, os hábitos de 

hixiene e o tempo de lecer 

coa propia saúde. 

Relaciona o exercicio físico, os 

hábitos de hixiene e o tempo de 

lecer coa propia saúde 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas 

específicas. Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Outras 

probas específicas. Caderno de clase. 

CMCT CSC 

CN-B2.3 

1º-CNB2.3.1 - Analiza os 

seus costumes na 

alimentación diaria e aplica o 

menú semanal de merendas 

na escola. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas 

específicas. Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

Outras probas específicas. Caderno de 

clase. 

CMCT CSIEE 

Bloque 3: Os seres vivos 

CN-B3.1 

1º-CNB3.1.1 - Explica as 

principais diferenzas entre 

plantas e animais 

empregando diferentes 

soportes. 

Explica as principais diferenzas 

entre plantas e animais 

empregando diferentes soportes 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Outras probas específicas. Caderno de 

clase. 

CMCT CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CN-B3.1 

1º-CNB3.1.2 - Identifica e 

describe, con criterios 

elementais, animais e plantas 

do seu contorno. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas 

específicas. Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

Exposición dun tema. Caderno de 

clase. 

CMCT CCL 

CN-B3.1 

1º-CNB3.1.3 - Amosa 

condutas de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de 

observación. Asamblea. Outras probas 

específicas. 

CMCT 

CN-B3.2 

1º-CNB3.2.1 - Recolle datos 

a partir da súa observación e 

comunícaos empregando 

diferentes soportes. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Outras probas específicas. Caderno de 

clase. 

CMCT CCL 

CAA CSIEE 

CD 

Bloque 4: Matería e enerxía 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CN-B4.1 

1º-CNB4.1.1 - Reduce, 

reutiliza e recicla obxectos na 

escola. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de 

observación. Asamblea. 

CMCT CSC 

CSIEE 

CN-B4.1 

1º-CNB4.1.2 - Identifica e 

adopta medidas de uso 

responsable da auga na 

escola. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Outras 

probas específicas. 

CMCT CSC 

CN-B4.2 

1º-CNB4.2.1 - Identifica cor, 

dureza, cheiro, sabor e 

textura en materiais e 

obxectos de uso cotián. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas 

específicas. Caderno de clase. 

CMCT 

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CN-B5.1 

1º-CNB5.1.1 - Coñece e 

nomea os oficios das persoas 

do seu contorno e evita 

estereotipos sexistas. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

Caderno de clase. 

CMCT CSC 

CCL 

CN-B5.1 

1º-CNB5.1.2 - Identifica e 

manexa algúns aparellos e 

máquinas simples de uso 

cotián empregándoos con 

seguridade e evitando 

estereotipos sexistas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. Probas 

específicas. Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

Outras probas específicas. Caderno de 

clase. 

CMCT CSC 

CSIEE 

CN-B5.2 

1º-CNB5.2.1 - Identifica e 

nomea correctamente as 

partes dun ordenador cando 

traballa con el. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Probas específicas. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de 

observación. Outras probas 

específicas. Caderno de clase. 

CMCT CD 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CN-B5.2 

1º-CNB5.2.2 - Emprega o 

ordenador de forma guiada e 

fai un bo uso. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de 

observación. 

CMCT CD 
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TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE ÁREA  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  2020/2021 1 primaria 

NIVEL  1º PRIMARIA ÁREA Ciencias Socias (CS) 

 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 1: Contidos comúns 

CS-B1.1 

1º-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. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de 

clase. 

CAA 

CCL 

CD 

CMCT 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CS-B1.1 

1º-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. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

CCL 

CS-B1.2 

1º-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. 

Participa en actividades individuais 

e en grupo adoitando un 

comportamento responsable, 

constructivo e solidario, valorando 

o esforzo e o coidado do material 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Investigacións. Caderno de 

clase. 

CSC 

CAA 

CS-B1.3 

1º-CSB1.3.1 - Elabora 

algúns mapas mentais 

sinxelos como técnica 

básica de estudo. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

 

CAA 

CS-B1.4 

1º-CSB1.4.1 - Identifica a 

terminoloxía propia da 

área. 

 

 

 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

CCL 

CMCT 

CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 2: O mundo que nos rodea 

CS-B2.1 

1º-CSB2.1.1 - Elabora e 

recolle información sobre 

aspectos da súa contorna 

natural, empregando 

imaxes, debuxos e outras 

fontes incluídas as TIC. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Exposición dun tema. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CD 

CAA 

CS-B2.1 

1º-CSB2.1.2 - Describe os 

elementos básicos da súa 

contorna máis próxima 

Describe os elementos básicos da 

súa contorna máis próxima 
X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CCL 

CS-B2.2 

1º-CSB2.2.1 - Describe as 

características principais 

do aire e da auga. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CCL 

CS-B2.3 

1º-CSB2.3.1 - Explica, de 

forma sinxela, a 

importancia que o uso 

responsable destes 

elementos ten na súa 

contorna máis próxima 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en 

común. Caderno de clase. 

CMCT 

CSC 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CS-B2.4 

1º-CSB2.4.1 - Nomea os 

fenómenos atmosféricos 

máis habituais no seu 

espazo próximo e 

interpreta a simboloxía 

básica nun mapa do tempo 

da prensa en papel ou 

dixital. 

Nomea os fenómenos atmosféricos 

máis habituais no seu espazo 

próximo e interpreta a simboloxía 

básica nun mapa do tempo da 

prensa en papel ou dixital 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Investigacións. Caderno de 

clase. 

CMCT 

CD 

CCL 

CS-B2.5 

1º-CSB2.5.1 - Realiza 

observacións, sinxelas 

recollidas de datos, 

rexistros e comprobación 

sobre o tempo atmosférico 

local. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Investigacións. 

CMCT 

CAA 

CS-B2.6 

1º-CSB2.6.1 - Nomea os 

elementos presentes no 

ceo e explica a importancia 

que o Sol ten para a vida. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Outras probas 

específicas. Caderno de clase. 

CMCT 

CCL 

CS-B2.7 

1º-CSB2.7.1 - Relaciona o 

movemento dos elementos 

do ceo co cambio do día á 

noite e o paso do tempo ao 

longo do día: mañá, tarde 

e noite. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Outras 

probas específicas. Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CS-B2.8 

1º-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. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

CS-B2.9 

1º-CSB2.9.1 - Identifica 

algunha medida para a 

conservación da natureza 

máis próxima. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

CSC 

CMCT 

Bloque 3: Vivir en sociedade 

CS-B3.1 

1º-CSB3.1.1 - Identifica as 

relacións de parentesco, 

discrimina os roles 

familiares e contribúe ao 

reparto equitativo das 

tarefas domésticas entre 

os membros da familia. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Outras 

probas específicas. Caderno de clase. 

CMCT 

CSC 

CAA 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CS-B3.2 

1º-CSB3.2.1 - Identifica 

aos membros da 

comunidade escolar, 

describe as tarefas que 

desenvolven e as 

respectan. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Caderno de 

clase. 

CMCT 

CSC 

CCL 

CS-B3.3 

1º-CSB3.3.1 - Respecta as 

normas de convivencia 

establecidas na familia e 

na escola. 

Respecta as normas de 

convivencia establecidas na familia 

e na escola 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Producións orais. 

CSC 

CS-B3.4 

1º-CSB3.4.1 - Identifica as 

partes da casa, as 

representa nun esbozo e 

coñece e explica o uso que 

se fai delas. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno 

de clase. 

CMCT 

CAA 

CS-B3.4 

1º-CSB3.4.2 - Identifica 

diferentes tipos de 

vivendas e describe 

oralmente as diferenzas. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de 

clase. 

CCL 

CCEC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

CS-B3.5 

1º-CSB3.5.1 - Explica a 

diferenza entre cidade, vila 

e aldea e sitúa a súa casa 

nalgunha delas. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CCL 

CMCT 

CS-B3.6 

1º-CSB3.6.1 - Clasifica os 

diferentes medios de 

transporte da contorna 

segundo os seus usos, 

funcións e características. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

CS-B3.7 

1º-CSB3.7.1 - Coñece as 

sinais de tráfico necesarias 

para camiñar pola rúa 

correctamente: cores dos 

semáforos, pasos de 

peóns ou peoas, etc. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación de 

datos. Caderno de clase. 

 

CSC 

CAA 

CSB3.8 

1º-CSB3.8.1 - Cita e valora 

algunha das festas propias 

do outono, do inverno, da 

primavera e do verán que 

se celebran na contorna 

escolar e contribúe á súa 

conservación. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 

plásticas. Posta en común. 

 

CCEC 

CSC 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 4: As pegadas do tempo 

CS-B4.1 

1º-CSB4.1.1 - Localiza e 

explica, nunha liña do 

tempo, a evolución e 

algúns feitos relevantes da 

súa vida persoal e 

empregando as unidades 

de medida do tempo máis 

básicas.. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en 

común. Caderno de clase. 

CSC 

CAA 

CCL 

CS-B4.2 

1º-CSB4.2.1 - Explica 

oralmente unha árbore 

xenealóxica sinxela dos 

membros da súa familia. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 

plásticas. 

CSC 

CAA 

CCL 

CS-B4.3 

1º-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. 

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 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

Outras probas específicas. Caderno de clase. 

CMCT 

CCL 
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PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                                     1º PRIMARIA 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE ÁREA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  2020/2021 1 primaria 

NIVEL  1º PRIMARIA ÁREA Lingua Castelá (LC) 

 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar 

LC-B1.1 

1º-LCB.1.1.1 - Expresa de 

forma global sentimentos, 

vivencias e emocións 

propias. 

Expresa de forma global 

sentimentos, vivencias e 

emocións propias 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Descripciones de personas, 

objetos, animales . Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: . Producións orais. Asamblea. 

Posta en común. Exposición dun tema. 

CCL CAA 

CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B1.1 

1º-LCB.1.1.2 - Aplica as 

normas socio-

comunicativas: escoita e 

respecta a quenda de 

palabras. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

Posta en común. 

CCL CAA 

CSC 

LC-B1.2 

1º-LCB.1.2.1 - Integra de 

xeito global os recursos 

básicos verbais e non 

verbais para comunicarse 

oralmente. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CCL CSC 

LC-B1.3 

1º-LCB.1.3.1 - Participa 

activamente en diversas 

situacións de 

comunicación: -diálogos -

exposicións orais moi 

guiadas, con axuda, cando 

cumpra, de tecnoloxías da 

información e a 

comunicación. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Entrevista. 

Posta en común. 

CCL CD 

CAA CSC 

CSIEE 

LC-B1.4 

1º-LCB.1.4.1 - Utiliza o 

vocabulario axeitado á súa 

idade. 

Utiliza o vocabulario 

axeitado á súa idade 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B1.5 

1º-LCB.1.5.1 - Comprende 

o sentido global de textos 

orais de uso habitual, do 

ámbito escolar e social. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Proba 

obxectiva. Caderno de clase. 

CCL CAA 

LC-B1.6 

1º-LCB.1.6.1 - Identifica as 

ideas xerais en reportaxes 

audiovisual sobre temas 

do seu interese. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Cuestionario 

aberto. Caderno de clase. 

CCE CAA 

CCL 

LC-B1.7 

1º-LCB.1.7.1 - Canta 

cancións, conta e recita 

pequenos contos e 

poemas. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 

musicais. 

CCL CAA 

CCEC 

LC-B1.8 

1º-LCB.1.8.1 - Adecúa a 

entoación e o volume á 

representación dramática. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Xogos de 

simulación e dramáticos. 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B1.9 

1º-LCB.1.9.1 - Narra 

situacións e experiencias 

persoais sinxelas. 

Narra situacións e 

experiencias persoais 

sinxelas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

CCLCCL 

CSIEE 

LC-B1.9 

1º-LCB.1.9.2 - Describe, 

de forma sinxela, persoas, 

animais, obxectos e 

lugares seguindo unha 

orde: de arriba a abaixo; 

de abaixo a arriba. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Outras 

probas específicas. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B1.9 

1º-LCB.1.9.3 - Utilizar 

correctamente expresións 

para situar e ordenar as 

rutinas: antes, despois, 

pola mañá, pola noite 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

Caderno de clase. 

CCL 

LC-B1.10 

1º-LCB.1.10.1 - Usa unha 

linguaxe non 

discriminatoria e 

respectuosa coas 

diferenzas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

CCL CSC 

LC-B1.11 

1º-LCB.1.11.1 - Pide 

axuda para a realización 

de tarefas de distinta 

índole. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

Caderno de clase. 

CCL CAA 

CSC CSIEE 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

LC-B2.1 

1º-LCB.2.1.1 - Lee con 

pronunciación e entoación 

axeitada, textos sinxelos, 

de variada tipoloxía, 

breves e adaptados á súa 

idade. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 

clase. 

CCL 

LC-B2.2 

1º-LCB.2.2.1 - Relaciona a 

información que achega o 

título e as ilustracións co 

tema do texto. 

Relaciona a información que 

achega o título e as 

ilustracións co tema do texto 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Posta en 

común. 

CCL CAA 

LC-B2.3 

1º-LCB.2.3.1 - Recoñece a 

funcionalidade de 

determinadas tipoloxía 

textuais: carteis, anuncios, 

avisos, receitas, normas, 

instrucións 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL CAA 

LC-B2.4 

1º-LCB.2.4.1 - Expresa o 

gusto pola lectura como 

fonte de lecer. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B2.4 

1º-LCB.2.4.2 - Explica, de 

xeito sinxelo, as súas 

preferencias lectoras. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

LC-B2.5 

1º-LCB.2.5.1 - Identifica, 

con axuda, os textos da 

biblioteca (escritos ou en 

soporte informático) máis 

axeitados para obter 

información e para o seu 

lecer. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Investigacións. Lista de 

control/cotexo. 

CCL CD 

CAA 

LC-B2.6 

1º-LCB.2.6.1 - Coida, 

conserva e organiza os 

seus libros. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

CCL CSC 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

LC-B3.1 

1º-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. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Proba 

obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 



 

Page 40 of 86 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                                     1º PRIMARIA 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B3.1 

1º-LCB3.1.2 - Identifica 

diferentes tipos de texto 

escrito: listas, receitas, 

narracións, poesía, noticia 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Outras 

probas específicas. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B3.2 

1º-LCB3.2.1 - Ilustra de 

xeito creativo os seus 

escritos con ilustracións 

redundantes. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións 

plásticas. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B3.3 

1º-LCB3.3.1 - Escribe, con 

axuda, en diferentes 

soportes, textos moi 

sinxelos propios do ámbito 

escolar e social: listas, 

notas, normas, 

felicitacións, instrucións, 

contos, anécdotas 

Escribe, con axuda, en 

diferentes soportes, textos 

moi sinxelos propios do 

ámbito escolar e social: 

listas, notas, normas, 

felicitacións, instrucións, 

contos, anécdotas 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións 

motrices. Caderno de clase. 

CCL CD 

CAA 

LC-B3.3 

1º-LCB3.3.2 - Presenta os 

seus escritos con limpeza, 

evitando riscos. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 

CCL CAA 



 

Page 41 of 86 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                                     1º PRIMARIA 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 4: Coñecemento da língua 

LC-B4.1 

1º-LCB4.1.1 - Desenvolve 

a conciencia fonolóxica: 

identifica sílabas e 

fonemas como elementos 

fundamentais da palabra. 

Desenvolve a conciencia 

fonolóxica: identifica sílabas 

e fonemas como elementos 

fundamentais da palabra 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Posta en 

común. Outras probas específicas. Caderno de 

clase. 

CCL 

LC-B4.1 

1º-LCB4.1.2 - Recoñece o 

alfabeto e iníciase na orde 

alfabética. 

Recoñoce o alfabeto e 

iniciase na orde alfabética 
X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de 

clase. 

CCL 

LC-B4.1 

1º-LCB4.1.3 - Distingue 

nome e adxectivo en 

palabras significativas. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba 

obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.1 

1º-LCB4.1.4 - Distingue 

xénero e número en 

palabras habituais. 

Distingue xénero e número 

en palabras habituais 
X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Proba 

obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B4.1 

1º-LCB4.1.5 - Utiliza 

adecuadamente os artigos 

nos textos orais e escritos. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba 

obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.1 

1º-LCB4.1.6 - Forma 

grupos nominais 

respectando as normas de 

concordancia 

 X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 

clase. 

CCL 

LC-B4.1 

1º-LCB4.1.7 - Utiliza os 

tempos verbais: presente, 

pasado e futuro en textos 

sinxelos. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións 

orais. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.2 

1º-LCB4.2.1 - Relaciona 

sinónimos e antónimos 

básicos en parellas de 

palabras significativas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B4.2 

1º-LCB4.2.2 - Establece 

comparacións entre 

distintos elementos. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións 

orais. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.2 

1º-LCB4.2.3 - Utiliza 

diminutivos e 

aumentativos, en textos 

orais e escritos. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións 

orais. 

CCL 

LC-B4.2 

1º-LCB4.2.4 - Identifica no 

seu contorno palabras 

derivadas de outras moi 

evidentes. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións 

orais. Posta en común. 

CCL 

LC-B4.3 

1º-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. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de 

clase. 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B4.4 

1º-LCB4.4.1 - Forma e 

ordena correctamente 

oracións simples para 

compoñer textos sinxelos. 

Forma e ordena 

correctamente oracións 

simples para compoñer 

textos sinxelos 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Outras probas 

específicas. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.5 

1º-LCB4.5.1 - Utiliza de 

xeito guiado, distintos 

programas e aplicacións 

educativos dixitais como 

ferramenta de 

aprendizaxe. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de 

clase. 

CCL CD 

CAA 

LC-B4.6 

1º-LCB4.6.1 - Compara 

aspectos (gráficos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

Caderno de clase. 

CCL CSC 

Bloque 5: Educación Literaria 

LC-B5.1 

1º-LCB5.1.1 - Identifica 

sinxelos textos propios da 

literatura infantil: contos, 

poesías, cómics, adiviñas 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

CCL CCEC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B5.1 

1º-LCB5.1.2 - Dramatiza 

con xestos e palabras, 

escenas de contos. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 

motrices. 

CCL CAA 

CCEC CSC 

LC-B5.2 

1º-LCB5.2.1 - Gozo da 

escoita de textos literarios 

narrativos, líricos e 

dramáticos. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Lista de 

control/cotexo. 

CCL CCEC 

LC-B5.2 

1º-LCB5.2.2 - Interpreta, 

intuitivamente e con 

axuda, a linguaxe figurada 

en textos literarios 

(personificacións). 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Asamblea. 

Caderno de clase. 

CCL CAA 

LC-B5.3 

1º-LCB5.3.1 - Utiliza de 

xeito guiado a biblioteca de 

aula como fonte de 

información e lecer. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Lista de 

control/cotexo. 

CCL CAA 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

LC-B5.4 

1º-LCB5.4.1 - Recrea de 

xeito individual e 

cooperativo, sinxelos 

textos literarios (contos, 

poemas..) a partir de 

pautas ou modelos dados. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Outras probas 

específicas. Caderno de clase. 

CCL CAA 

CCEC 

LC-B5.5 

1º-LCB5.5.1 - Valora a 

literatura en calquera 

lingua, especialmente en 

lingua galega, como 

vehículo de comunicación 

e como recurso de gozo 

persoal. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

CCL CSC 

CCEC 
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TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE ÁREA  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  2020/2021 1 primaria 

NIVEL  1º PRIMARIA ÁREA Matemáticas (MT) 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

MT-B1.1 

1º-MTB1.1.1 - Comunica 

verbalmente de forma 

sinxela o proceso seguido 

na resolución dun 

problema simple de 

matemáticas ou en 

contextos da realidade. 

Comunica verbalmente de forma 

sinxela o proceso seguido na 

resolución dun problema simple de 

matemáticas ou en contextos da 

realidade 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. Resolución de exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CCL 

MT-B1.2 

1º-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. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

MT-B1.3 

1º-MTB1.3.1 - Manifesta 

interese na utilización dos 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Outras probas 

específicas. 

CMCTCD 

CAA 

Bloque 2: Números 

MT-B2.1 

1º-MTB2.1.1 - Le, escribe 

e ordena números ata o 

99. 

Le, escribe e ordea numeros ata o 

99 
  X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 

clase. 

CMCT 

CCL 

MT-B2.1 

1º-MTB2.1.2 - Identifica o 

valor de posición das cifras 

en situacións e contextos 

reais. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 

clase. 

CMCT 

CCL 

MT-B2.2 

1º-MTB2.2.1 - Utiliza os 

números ordinais en 

contextos reais. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Traballo de aplicación e síntese. Caderno de 

clase. 

CMCT 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

MT-B2.2 

1º-MTB2.2.2 - Interpreta en 

textos numéricos e da vida 

cotiá números naturais ata 

o 99 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CCL CAA 

MT-B2.2 

1º-MTB2.2.3 - Descompón 

e compón números 

naturais, interpretando o 

valor de posición de cada 

unha das súas cifras. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B2.2 

1º-MTB2.2.4 - Ordena 

números enteiros e 

represéntaos na recta 

numérica. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 

clase. 

CMCT 

MT-B2.3 

1º-MTB2.3.1 - Realiza 

cálculos numéricos 

básicos coa operación de 

suma na resolución de 

problemas 

contextualizados. 

Realiza cálculos numéricos básicos 

coa operación de suma na 

resolución de problemas 

contextualizados 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. Caderno de clase. 

CMCT 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

MT-B2.3 

1º-MTB2.3.2 - Realiza 

cálculos numéricos 

básicos coa operación de 

resta (sen levadas) na 

resolución de problemas 

contextualizados. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B2.3 

1º-MTB2.3.3 - Emprega 

procedementos diversos 

na realización de cálculos 

numéricos básicos. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 

clase. 

CMCT 

MT-B2.4 

1º-MTB2.4.1 - Resolve 

problemas que impliquen o 

dominio dos contidos 

traballados. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

MT-B2.4 

1º-MTB2.4.2 - Iníciase na 

reflexión sobre o 

procedemento aplicado á 

resolución de problemas: 

revisando as operacións 

empregadas, as unidades 

dos resultados, 

comprobando e 

interpretando as solucións 

no contexto. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 

síntese. Caderno de clase. 

CMCT 

CAACSIE

E 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 3: Medida 

MT-B3.1 

1º-MTB3.1.1 - Realiza 

medicións co palmo, o 

paso e o pé. 

Realiza medicións co palmo, o 

paso e o pé 
 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

CMCT 

MT-B3.2 

1º-MTB3.2.1 - Realiza 

comparacións de peso 

entre dous obxectos de 

uso habitual. 

Realiza comparacións de peso 

entre dous obxectos de uso 

habitual 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Investigacións. Traballo de 

aplicación e síntese. 

CMCT 

MT-B3.3 

1º-MTB3.3.1 - Compara e 

identifica cal é o recipiente 

de maior capacidade. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Investigacións. Traballo de 

aplicación e síntese. 

CMCT 

MT-B3.4 

1º-MTB3.4.1 - Coñece e 

utiliza as unidades de 

medida do tempo e as 

súas relación. Minuto, 

hora, día, semana e ano. 

Coñece e utiliza as unidades de 

medida do tempo e as súas 

relacións. Minuto, hora, semana e 

ano 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CMCT 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

MT-B3.4 

1º-MTB3.4.2 - Le en 

reloxos analóxicos e 

dixitais a hora en punto e a 

media hora. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación de 

datos. Traballo de aplicación e síntese. 

CMCT 

MT-B3.4 

1º-MTB3.4.3 - Resolve 

problemas sinxelos da vida 

diaria utilizando as 

medidas temporais e as 

súas relacións. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. Proba de interpretación de datos. 

CMCT 

MT-B3.5 

1º-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. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CMCT 

CAA 

MT-B3.6 

1º-MTB3.6.1 - Resolve 

problemas sinxelos de 

medida 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. Traballo de aplicación e síntese. 

CMCT 

CAA 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

MT-B3.6 

1º-MTB3.6.2 - Reflexiona 

sobre o proceso seguido 

na resolución de 

problemas revisando as 

operacións utilizadas e as 

unidades dos resultados. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. Traballo de aplicación e síntese. 

CMCT 

CAACSIE

E 

Bloque 4: Xeometría 

MT-B4.1 

1º-MTB4.1.1 - Describe a 

situación dun obxecto do 

espazo próximo en 

relación a un mesmo 

utilizando os conceptos de 

esquerda-dereita, diante-

detrás, arriba-abaixo, 

preto-lonxe e próximo-

afastado. 

Describe a situación dun obxecto 

do espazo próximo en relación a un 

mesmo utilizando os conceptos de 

esquerda-dereita, diante-detrás, 

arriba-abaixo, preto-lonxe e 

próximo-afastado 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno 

de clase. 

CMCT 

CAA CCL 

MT-B4.1 

1º-MTB4.1.2 - Describe a 

situación dun obxecto do 

espazo próximo en 

relación a outros puntos de 

referencia utilizando os 

conceptos de esquerda-

dereita, diante-detrás, 

arriba-abaixo, preto-lonxe 

e próximo-afastado. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Outras 

probas específicas. 

CMCT 

CAA CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

MT-B4.2 

1º-MTB4.2.1 - Recoñece 

formas rectangulares, 

triangulares e circulares en 

obxectos do contorno 

inmediato. 

Recoñoce formas rectangulares, 

triangulares e circulares en 

obxectos do contorno inmediato 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

MT-B4.3 

1º-MTB4.3.1 - Resolve 

problemas xeométricos 

sinxelos que impliquen 

dominio dos contidos 

traballados. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

 

CMCT 

CAA 

MT-B4.3 

1º-MTB4.3.2 - Iníciase na 

reflexión sobre o 

procedemento aplicado á 

resolución de problemas: 

revisando as operacións 

empregadas, as unidades 

dos resultados, 

comprobando e 

interpretando as solucións 

no contexto. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 

síntese. Caderno de clase. 

 

 

CMCT 

CAACSIE

E 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

Bloque 5: Estatística e probabilidade 

MT-B5.1 

1º-MTB5.1.1 - Rexistra e 

interpreta datos sinxelos 

en representacións 

gráficas básicas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación de 

datos. Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

MT-B5.1 

1º-MTB5.1.2 - Resolve 

sinxelos problemas nos 

que interveña a lectura de 

gráficos. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación de 

datos. Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 
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PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                                     1º PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE AREA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  2020/2021 1 primaria 

NIVEL  1º PRIMARIA ÁREA Educación Plástica (EP) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

Bloque 1: Educación audiovisual 

EP-B1.1 

1º-EPB1.1.1 - Valora e 

respecta os diferentes 

tipos de expresión 

plástica. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 

CSC 

EP-B1.2 

1º-EPB1.2.1 - Valora a 

importancia da limpeza, 

do coidado do material e 

da orde para alcanzar o 

resultado final proposto. 

Valora a importancia da limpeza, 

do coidado do material e da orde 

para alcanzar o resultado final 

proposto 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de 

clase. 

CCEC 

CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.1 - Describe 

calidades e 

características de 

materiais, obxectos e 

instrumentos presentes 

no contexto natural e 

artificial. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCEC 

CAA 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.2 - Identifica, 

nomea e debuxa as 

formas básicas. 

Identifica, nomea e debuxa as 

formas básicas 
 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CCEC 

CCLCMC

T 

EP-B1.3 
1º-EPB1.3.3 - Identifica 

os tamaños. 
Identifica os tamaños X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de 

clase. 

CCEC 

CMCT 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.4 - Identifica 

e usa as cores 

aprendidas. 

Identifica e usa as cores 

aprendidas 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Caderno de 

clase. 

CCEC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.5 - Nomea e 

recoñece as figuras 

xeométricas básicas e 

os elementos plásticos. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de 

clase. 

CCEC 

CCL 

CMCT 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.6 - Recoñece 

e nomea as principais 

partes da figura 

humana. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CCL 

CMCT 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.7 - Identifica 

figuras xeométricas 

básicas. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CCEC 

CMCT 

EP-B1.3 

1º-EPB1.3.8 - Identifica 

os diferentes tipos de 

liña. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CCEC 

CMCT 



 

Page 59 of 86 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                                     1º PRIMARIA 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

EP-B1.4 

1º-EPB1.4.1 - Describe 

o que sente ou pensa 

sobre as súas propias 

creacións plásticas e as 

dos compañeiros e as 

compañeiras, usando o 

vocabulario axeitado. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

CSIEE 

CCEC 

EP-B1.5 

1º-EPB1.5.1 - Observa 

diferentes formas de 

presentar o espazo. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de 

clase. 

CCEC 

CAACM

CT 

EP-B1.5 

1º-EPB1.5.2 - Explora as 

distancias, os 

percorridos e as 

situacións de obxectos e 

persoas en relación ao 

espazo. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Caderno de 

clase. 

CCEC 

CAA 

Bloque 2: Expresión artística 

EP-B2.1 

1º-EPB2.1.1 - Manexa e 

emprega as diferentes 

texturas naturais e 

artificiais. 

Manexa e emprega as diferentes 

texturas naturais e artificiais 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Producións plásticas. Caderno de clase. 

CCEC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

EP-B2.1 

1º-EPB2.1.2 - Emprega 

os diferentes tipos de 

liña e experimenta con 

elas para completar 

debuxos. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Caderno de 

clase. 

CCEC 

CSIEE 

EP-B2.1 

1º-EPB2.1.3 - Usa 

diferentes tipos de 

materiais e experimenta 

con eles para crear a 

posteriori obras 

plásticas. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Producións 

motrices. 

CCEC 

CAA 

EP-B2.1 

1º-EPB2.1.4 - Sitúa 

elementos no espazo 

nas producións 

plásticas. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 

EP-B2.2 

1º-EPB2.2.1 - Produce e 

identifica obras sinxelas 

usando formas 

xeométricas básicas. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Caderno de 

clase. 

CCEC 

CAA 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

EP-B2.2 

1º-EPB2.2.2 - Elabora 

portadas, colaxes e 

outros obxectos 

empregando as 

ferramentas e as 

técnicas básicas 

(recortar, pegar, encher; 

usar pinceis, 

rotuladores, lapis de 

cores etc.). 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 

CSIEE 

EP-B2.2 

1º-EPB2.2.3 - Realiza un 

mosaico, coa axuda da 

cuadrícula, identificando 

e recoñecendo os 

tamaños. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 

CCEC 

CAA 

EP-B2.2 

1º-EPB2.2.4 - Elabora e 

representa imaxes 

despois dunha 

presentación 

audiovisual. 

Elabora e representa imaxes 

despois dunha presentación 

audiovisual 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 

CCEC 

CAA 

EP-B2.3 

1º-EPB2.3.1 - Respecta 

as normas 

preestablecidas e coida 

os materiais, os 

utensilios e os espazos. 

Respecta as normas 

preestablecidas e coida os 

materiais, os utensilios e os 

espazos 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Caderno de 

clase. 

CCEC 

CSC 

EMP 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  2020/2021 1 primaria 

NIVEL  1º PRIMARIA ÁREA Valores Sociais e Cívicos (VSC) 

ORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa 

VSC-B1.1 

1º-VSCB1.1.1 - Expresa a 

percepción da súa propia 

identidade. 

Expresa a percepción da súa 

propia identidade 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno 

de clase. 

CSC 

VSC-B1.1 

1º-VSCB1.1.2 - Expresa 

oralmente a súa 

autodescrición. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en 

común. 

CSC 

CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

VSC-B1.1 

1º-VSCB1.1.3 - Manifesta 

verbalmente unha visión 

positiva das súas 

características físicas e 

calidades persoais. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

Caderno de clase. 

CSC 

CCL 

VSC-B1.2 

1º-VSCB1.2.1 - Identifica e 

comunica as súas 

emocións. 

Identifica e comunica as súas 

emocións 
X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

Diario de clase. 

CSC 

CSIEE 

VSC-B1.2 

1º-VSCB1.2.2 - Describe 

oralmente os signos físicos 

que acompañan as 

diferentes emocións 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

CSC 

CCL 

VSC-B1.2 

1º-VSCB1.2.3 - Dramatiza 

diferentes estados de 

ánimo. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CCL 

CCEC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

VSC-B1.3 

1º-VSCB1.3.1 - Participa 

na práctica de técnicas de 

relaxación. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CSC 

CSIEE 

VSC-B1.3 

1º-VSCB1.3.2 - Emprega 

algunhas estratexias que 

lle axudan a sentirse 

mellor. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

VSC-B1.3 

1º-VSCB1.3.3 - Interpreta 

o contorno e desenvólvese 

nel con autonomía. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Asamblea. 

CSC 

CSIEE 

VSC-B1.4 

1º-VSCB1.4.1 - Realiza as 

tarefas seguindo as pautas 

acordadas. 

Realiza as tarefas seguindo as 

pautas acordadas 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Outras probas específicas. 

Caderno de clase. 

CSIEE 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

VSC-B1.4 

1º-VSCB1.4.2 - Analiza e 

manifesta verbalmente qué 

e cómo aprendeu. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en 

común. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

VSC-B2.1 

1º-VSCB2.1.1 - Imita e 

reproduce expresións, 

sentimentos e estados de 

ánimo coordinando a 

expresión verbal coa facial 

e corporal. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CCL 

CSC 

VSC-B2.1 

1º-VSCB2.1.2 - Responde 

preguntas relacionadas 

con situacións vividas e 

con imaxes observadas. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno 

de clase. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSC-B2.1 

1º-VSCB2.1.3 - Emprega a 

comunicación verbal para 

comunicar afectos e 

emocións con amabilidade. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

VSC-B2.2 

1º-VSCB2.2.1 - Expresa 

axeitadamente, 

experiencias, ideas, 

pensamentos e emocións 

en exposicións orais. 

Expresa axeitadamente 

experiencias, ideas, pensamentos 

e emocións en exposicións orais 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en 

común. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSC-B2.2 

1º-VSCB2.2.2 - Escoita, 

entende e dá sentido ás 

ideas que expoñen outras 

persoas durante o traballo 

en equipo 

   X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSC-B2.2 

1º-VSCB2.2.3 - Conversa 

sobre un tema proposto e 

respecta a quenda de 

palabra. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

CCL 

CSC 

VSC-B2.3 

1º-VSCB2.3.1 - Describe 

oralmente as 

características de 

diferentes persoas. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 

CSC 

VSC-B2.3 

1º-VSCB2.3.2 - Recoñece 

e explica emocións e 

estados de ánimo das 

demais persoas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 

CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

VSC-B2.3 

1º-VSCB2.3.3 - Identifica e 

comunica as emocións dos 

e das personaxes en 

fotografías, pinturas ou 

películas. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSC-B2.3 

1º-VSCB2.3.4 - Dramatiza 

feitos observados, 

reflectindo os sentimentos 

e estados de ánimo dos e 

das protagonistas. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CSC 

CCEC 

VSC-B2.4 

1º-VSCB2.4.1 - 

Representa e dramatiza 

diferentes formas de vida 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CSC 

CCEC 

VSC-B2.4 

1º-VSCB2.4.2 - Identifica 

necesidades dos seus 

compañeiros e 

compañeiras, resalta as 

súas calidades e emite 

cumprimentos. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 

CSC 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

VSC-B3.1 

1º-VSCB3.1.1 - 

Desenvolve actitudes de 

colaboración en situacións 

informais de interacción 

social. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 

CSIEE 

VSC-B3.1 

1º-VSCB3.1.2 - Pide 

axuda, cando a precisa, e 

presta axuda aos 

compañeiros e 

compañeiras. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

CSIEE 

VSC-B3.1 

1º-VSCB3.1.3 - Mantén 

boas relacións cos 

compañeiros e 

compañeiras. 

Mantén boas relacións cos 

compañeiros e compañeiras 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 

CSC 

VSC-B3.1 

1º-VSCB3.1.4 - Pon de 

manifesto unha actitude 

aberta cara aos demais 

compartindo puntos de 

vista e sentimentos 

durante a interacción 

social na aula. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CSC 

CSIEE 

VSC-B3.2 

1º-VSCB3.2.1 - Soluciona 

os problemas persoais da 

vida escolar coa 

independencia adecuada a 

súa idade 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CAA 

CSIEE 

CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

VSC-B3.3 

1º-VSCB3.3.1 - Coñece e 

enumera as normas de 

convivencia da aula. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CSC 

VSC-B3.3 

1º-VSCB3.3.2 - Pon en 

práctica procesos e 

razoamentos sinxelos para 

valorar se determinadas 

condutas son acordes ás 

normas de convivencia 

escolares. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

CSC 

CSIEE 

VSC-B3.3 
1º-VSCB3.3.3 - Fai uso 

adecuado do material. 
 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

VSC-B3.4 

1º-VSCB3.4.1 - Realiza 

diferentes tipos de 

actividades 

independentemente do seu 

sexo. 

Realiza diferentes tipos de 

actividades independentemente do 

seu sexo 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Asamblea. 

CSC 

VSC-B3.4 

1º-VSCB3.4.2 - Colabora 

con persoas do outro sexo 

en diferentes situacións 

escolares. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

VSC-B3.5 

1º-VSCB3.5.1 - Colabora 

en campañas escolares 

sobre a importancia do 

respecto das normas de 

educación viaria. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de 

clase. 

CSC 

CSIEE 

VSC-B3.5 

1º-VSCB3.5.2 - Recoñece 

e interpreta o significado 

dos sinais de tráfico de uso 

frecuente. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario pechado. 

Caderno de clase. 

CSC 

CAA 

VSC-B3.5 

1º-VSCB3.5.3 - Explica 

oralmente a importancia de 

respectar os sinais de 

tráfico. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en 

común. 

CSC 

CCL 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS – ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS. 

 

O proceso de ensinanza – aprendizaxe neste primeiro ciclo cumprirá os seguintes 

requisitos: 

▪ Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes 

previas. 

▪ Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da 

mobilización dos seus coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

▪ Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por eles 

mesmos. 

▪ Favorecer situacións en que os alumnos deben actualizar os seus 

coñecementos. 

▪ Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, 

co fin de que resulten motivadoras. 

 

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son os 

seguintes: 

▪ Metodoloxía activa: supón atender a dous aspectos intimamente 

relacionados: 

o Integración activa dos alumnos da dinámica xeral da aula e na 

adquisición e configuración das aprendizaxes. 

o Participación no deseño e desenvolvemento do proceso 

ensinanza/aprendizaxe. 

▪ Motivación: consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, 

necesidades e expectativas dos alumnos. Tamén será importante arbitrar dinámicas 

que fomenten o traballo en grupo. 

▪ Autonomía na aprendizaxe: como consecuencia dos dous puntos anteriores, 

a metodoloxía favorece a maior participación dos alumnos. Concrétase nos 

seguintes aspectos: 

o A utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na 

presentación dos novos contidos. 

o A gradación das actividades, cuxa xerarquización varía segundo a 

natureza de cada programa, aparecendo en último lugar as que requiren un 

maior grao de habilidade e autonomía. 
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o A énfase nos procedementos e técnicas de aprendizaxe, que 

inclúen unha reflexión sobre os contidos obxecto de estudo e unha revisión 

final. 

▪ Programación cíclica, perfectamente integrada nos obxectivos xerais de 

etapa; e unha rigorosa selección dos contidos, que reforzan o aprendido no curso 

precedente e abren o coñecemento cara os novos temas. 

▪ Atención á diversidade do alumnado: A nosa intervención educativa cos 

alumnos asume como un dos seus principios básicos ter en conta os seus diferentes 

ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e motivacións. 

▪ Fomentar o traballo cooperativo. 

▪ Introducirse no traballo por PROXECTOS. 

▪ Dotar os contidos dun enfoque integrador  promovendo a 

GLOBALIZACIÓN. 

▪ Introducir as TIC´s (Técnicas da información e comunicación) 

▪ Sensibilidade pola educación en valores: o progresivo acceso a formas de 

conduta máis autónomas e a crecente socialización dos alumnos fai obrigada a 

educación en valores. Esta contémplase na presentación explícita de actividades 

que conducen á adopción de actitudes positivas sobre o coidado do propio corpo, a 

conservación da natureza, a convivencia... 

▪ Avaliación do proceso educativo: a avaliación concíbese dunha forma 

holística, é dicir, analiza todos os aspectos do proceso educativo e permite a 

retroalimentación, a apartación de informacións precisas que permiten reestructurar 

a actividade no seu conxunto. 
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6.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade é unha realidade social, e, polo tanto unha realidade en cada centro 

educativo. 

Así pois, o profesorado nunha aula traballa con normalidade atendendo á diversidade. 

Cando esa diversidade é extrema como consecuencia da presenza de alumnado con 

dificultades graves de aprendizaxe xorde a necesidade de darlle unha atención educativa 

diferente a ordinaria. O alumnado pode presentar necesidades educativas especiais 

derivadas de algún tipo de discapacidade ou trastornos graves de conduta, dificultades 

específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), altas 

capacidades intelectuais, incorporación tardía ao sistema educativo ou por condicións 

desfavorables persoais ou de historia familiar 

Para lograr un óptimo desenvolvemento do alumnado é imprescindible ter en conta: 

• A detección temperá das necesidades, o antes posible a partir do inicio da 

escolarización, garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptado á 

realidade de cada alumno e alumna. 

• O deseño de medidas de atención, adecuadas ás necesidades recoñecidas. 

1. Detección de necesidades 

Hai que programala como un proceso integrado no que participan: familias, titores, 

profesorado, departamento de orientación e servizos externos. Podemos distinguir dous 

momentos:  

1. no acceso a escolarización no centro 

2. durante a escolarización 

No inicio da escolarización a detección de necesidades lógrase mediante dúas fontes: 

1. Informes aportados pola familia, centro de orixe, profesionais médicos, … 

2. Valoración por parte do departamento de orientación. 

Durante o proceso educativo no centro a canle normal será:  

• Observacións da titoría en contacto coas familias 

• Avaliacións do equipo docente 

• Valoracións do departamento de orientación 
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• Profesionais externos: EOE e outros organismos ou entidades implicados. 

2. Medidas ordinarias de apoio educativo 

• Atención diversificada na aula, como medida xeral, segundo necesidades 

permanentes ou temporais do alumnado: concretaranse e contextualizaranse as 

estratexias que se incluirán na práctica docente. É responsabilidade do titor ou 

profesor de área. 

• Apoio dentro do grupo ordinario: naqueles casos nos que as dificultades esixan 

que un profesor diferente do ordinario deba atender durante un número de horas a 

un ou máis alumnos ou alumnas dentro da aula. Pode ser levado a cabo polo 

profesorado de PT, AL ou por outro docente.    

• Apoio fóra da aula: cando as necesidades específicas non son compatibles co 

traballo normal do resto do alumnado ou provocan interferencias importantes dentro 

do grupo. Neste caso o profesorado implicado é o especialista en PT ou AL, salvo 

necesidades de inmersión lingüística para alumnado que non domine as linguas 

oficiais por proceder do estranxeiro. 

3. Medidas extraordinarias: adaptacións curriculares 

A adaptación curricular deseñarase e aplicarase ao alumnado cun elevado atraso curricular, 

que ten prórroga de escolarización ou que non supere un curso con graves deficiencias na 

adquisición das competencias básicas. 

Unha vez realizada a avaliación da competencia curricular, decidirase se se adapta o 

currículo e en que áreas levarase a cabo. 

A responsabilidade do deseño, elaboración e desenvolvemento da adaptación corresponde 

ao profesorado das áreas implicadas. 

Para o deseño, recibirá o asesoramento do Departamento de Orientación. 

4. Outras medidas específicas de apoio: 

1.1.1. Alumnado procedente do estranxeiro  

Son posibles tres procesos: 

• Acollida: no que se procura a súa adaptación ao centro, compañeiros, hábitos, etc. 

• Medidas de apoio curricular, xa citadas, en función da súa competencia. 
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• Inmersión lingüística: no caso de que non teña a competencia oral e/ou escrita 

suficiente para poder seguir a dinámica da aula. Incorporación tardía ao sistema 

educativo 

1.1.2. Alumnado con altas capacidades intelectuais 

Entre as medidas ordinarias para aplicar a este alumnado están: 

• Programas de enriquecemento curricular: estes programas incluirán actividades 

de enriquecemento ou profundización, baseadas no método de condensación de 

Renzulli (por exemplo substituír aquelas actividades que sexan demasiado fáciles 

para o alumno/a, ou que xa domina por outras con grao de dificultade acorde coas 

súas características). 

• Ademais convén desenvolver actividades e técnicas que fomenten: o pensamento 

creativo, o desenvolvemento social e afectivo, a participación e motivación e o 

emprego das novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

7.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

▪ Materiais: 

o Libros de texto. 

o Caderno de traballo 

o Fichas de reforzo / ampliación. 

o Murais. 

o Xogos didácticos: xogos de mesa, construcións, xogo simbólico, 

quebracabezas,…usanse de forma individual na aula y despois de cada uso se 

establece periodo de corentena 

o Ordenador (recursos didácticos nas páxinas web, aplicacións, actividades Lim, 

procesador de textos...) 

o Biblioteca de aula e de centro 

o Diferente material bibliográfico facilitado polas familias e o propio centro. En cada 

proxecto de traballo organizarase en cada aula un recanto con diferente 

información, en colaboración coa biblioteca do centro.(Se é necesario). 

o Materiais recollidos da Natureza.  

o Fichas de traballo elaboradas polo profesorado. 

o DVD , lectores de CD e MP3. 
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▪ Recursos dixitais 

o LibroMedia: actividades e recursos. 

o Enderezos de internet 

 

▪ Recursos do profesorado 

o Guías didácticas 

o Páxinas web 

o Materiais de elaboración propia.  

 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO. 
 

 8.1 OS PRODECEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

▪ Observación directa na clase das actividades diarias (asamblea, postas en común 

repaso de actividades da sesión anterior, realización de fichas en papel ou no libro) 

e rexistro de escalas de observación-valoración de actividades diarias. 

▪ Probas escritas. Valorando cada proba coa avaliación figuro-analóxica e rexistrando 

o resultado no caderno do profesor. 

▪ Situacións propostas de traballo en clase que permitan facer ao profesor  rexistro en 

caderno a través dunha escala de observación-valoración onde se anota a atención, 

traballo en grupo, seguimento de instrucións e participación.  
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o  Exemplo dunha ESCALA DE OBSERVACIÓN-VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 

 

 

 

 

 
      

OBSERVACIÓNS 

 B S IN B S IN B S IN B S I
N 

B S IN B S IN  

ATENCIÓN                    

SEGUIMENTO DE 
INSTRUCIÓNS 

                   

FINALIZACIÓN 
DAS TAREFAS 

                   

EXECUCIÓN DAS 
TAREFAS 

                   

PARTICIPACIÓN                    
  B: Ben            S: Suficiente       IN: Insuficiente 
 

 

 

  

NOME E APELIDOS:  
 

CURSO:  
 

MES: 
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8.2. SISTEMA DE CUALIFICACIÓN. 
 

Para a cualificación procederase valorando os seguintes apartados: 

▪ Estándares relacionados co saber facer (procedementos) ……….50% da calificación 

do alumnado. 

▪ Estándares relacionados co saber (coñecementos) ……………………..…..30%  da 

calificación do alumnado. 

▪ Estándares relacionados co saber estar (actitudes) …………...................... 20% da 

calificación do alumnado. 

 

Tal como sinala o artigo 12 do decreto 105/2014, a avaliación dos procesos de 

aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no 

conxunto das áreas.  

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha 

alumna non sexa o axeitado estableceranse medidas de reforzo educativo dirixidas a 

garantir a adquisición das competencias. 

 
 

▪ Promoción do alumnado: O alumno ou a alumna accederá ao curso seguinte 

sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso e que 

alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. 

No caso de non acadar os obxectivos e competencias correspondentes deseñarase 

un plan específico de reforzo ou recuperación e apoio para acceder ao próximo nivel.   

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do 

alumnado tomando especialmente en consideración a información e o criterio do 

profesorado titor. 
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 

 

MOI 

SATISFACTORIO 

BASTANTE 

SATISFACTORIO 
SUFICIENTE 

POUCO 

SATISFACTORIO 

NADA 

SATISFACTORIO 

Adecuación do deseño das unidades didácticas, 

temas ou proxectos a partir dos elementos do 

currículo. 
  

 

      

Adecuación da secuenciación e da 

temporalización das unidades didácticas / temas / 

proxectos. 
  

 

      

Adecuación da secuenciación dos estándares 

para cada unha das unidades, temas ou 

proxectos. 
  

 

      

Adecuación dos obxectivos programados.. 
  

 
      

Adecuación das estratexias de 

ensino/aprendizaxe aplicadas ao grupo. 
  

 

      

Adecuación da  metodoloxía. 
  

 
      

Adecuación , idoneidade e suficiencia dos 

materiais empregados. 
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Elaboración de materiais curriculares polo equipo 

docente. 
  

 

      

Grao de desenvolvemento das actividades 

propostas na Programación Docente 
  

 

      

Uso de recursos do centro. 
  

 
      

Uso das novas tecnoloxías 
 

 
   

Adecuación das pautas xerais establecidas para 

a avaliación continua: probas, traballos, etc. 
  

 

      

Adecuación dos criterios de avaliación 
 

 
   

Grado de consecución dos obxectivos propostos 

aos alumnos/as. 
 

 

   

Grado de adquisición dos contidos mínimos. 
 

 
   

Grao de participación e implicación dos 

alumnos/as. 
 

 

   

Adecuación das medidas específicas de atención 

ao alumnado con NEAE. 
 

 

   

Progreso dos alumnos con adaptacións 

curriculares. 
 

 

   

Progreso dos alumnos con actividades de 

ampliación. 
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Progreso dos alumnos con actividades de 

reforzo. 
 

 

   

Grao de valoración da participación dos pais no 

proceso de aprendizaxe dos seus fillos. 
  

 

      

Grao de valoración da solicitude titorías por parte 

das familias . 
  

 

      

Grao de valoración da asistencia as reunións 

convocadas. 
  

 

      

Grao de valoración da organización da aula e do 

clima escolar 
  

 

      

Grao de valoración da interacción entre o 

alumnado. 
  

 

      

Grao de valoración de relación entre o 

profesorado e o alumnado 
  

 

      

Grao de desenvolvemento das actividades 

complementarias e extraescolares previstas 
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10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS A ADOPTAR. PLAN DE RECUPERACIÓN DAS 
APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO ANO 2019/2020 

 

▪ Avaliación inicial.  

A avaliación inicial levarase a cabo no mes de setembro. Será realizada a través 

da observación e de diferentes actividades de E/A que permitan observar e 

comprobar tanto o desenvolvemento de contidos como de competencias en todo 

o alumnado. As actividades poderán ser tanto escritas, como manipulativas ou 

orais. Dita avaliación inicial permitirá deseñar a programación de aula, partir do 

nivel do alumnado e adaptar o proceso ás necesidades individuais de cada 

alumno/a. Os aspectos relevantes serán rexistrados por escrito e informarase ás 

familias. 

 

Neste punto hai que destacar que para facer a programación tomarónse en conta 

todas as aprendizaxes sen facer que tiñan do tercer trimestre do ano 2019/2020 , 

éstos   añadense aos estándares de aprendizaxe que deben facerse no primeiro 

trimestre deste curso 2020/2021.  

As aprendizaxes mínimas de infantil requeridas para o paso á primaria son 

alcanzados por todo el alumnado no curso escolar 2019/2020 de maneira xeral , 

aínda que sí hai que atender e detectar algúns nenos/as que poden requerir un 

apoio nalgúns  aspectos relacionados coa lecto-escritura, sobre todo no aspecto 

da concienciación fonolóxica. Tamén,  aprendizaxes necesarias para ter unha boa 

base lóxico-matemática. 

Hai un dos nenos/as detectados que seguirá co apoio de PT nalgunhas sesións 

fora da aula ( necesita maior reforzo na concienciación fonológica e tamén nalgúns 

conceptos básicos da area de matemáticas)  o resto dos nenos que se detectan 

con dificultades nestas areas (lengua e matemáticas) continuará coa clase de 

referencia  aínda que reforzados pola titora e/ou profesor de apoio na aula. 

No primeiro trimestre se van tratar , aparte de outros que xa foron indicados no 

punto 4 desta programación,  os seguintes estándares que coinciden de unha 

forma máis específica cos criterios de avaliación  que foron contemplados na 

programación de infantil no curso 2019/2020 .   
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Especifico nas tablas mostradas a continuación só as áreas de Lengua Castellana 

e Aréa de Matemáticas que son as áreas instrumentais porque no resto  das áreas, 

serán traballados ao longo de todo o curso  estándares que xa foron  superados 

por todolos alumnos que promocionan dende a etapa de infantil á primaria. 

 

ÁREA LENGUA CASTELLANA 

 

Criterio 

de 

avaliaci

ón 

Estándares 

Criterio de avaliación en  Infantil 

Area de Comunicación e 

representación: Linguaxe 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

C.C. 

LC-B1.1 

1º-LCB.1.1.1 - Expresa de 

forma global sentimentos, 

vivencias e emocións 

propias. 

Expresa con espontaneidad, 

coherencia e maneira axeitada á 

idade emocional, sentimentos e 

vivencias 

X X X 

CCL 

CAA 

CSC 

LC-B1.4 

1º-LCB.1.4.1 - Utiliza o 

vocabulario axeitado á súa 

idade. 

Utiliza o vocabulario axeitado á súa 

idade 
X X X CCL 

LC-B1.5 

1º-LCB.1.5.1 - Comprende 

o sentido global de textos 

orais de uso habitual, do 

ámbito escolar e social. 

Comprende instruccions sinxelas 

que implican dúas ou tres accións 

consecutivas 

X X X 
CCL 

CAA 

LC-B1.9 

1º-LCB.1.9.1 - Narra 

situacións e experiencias 

persoais sinxelas. 

Narra situacións e experiencias 

persoais sinxelas 
X X X 

CCLCCL 

CSIEE 

LC-B1.9 

1º-LCB.1.9.3 - Utilizar 

correctamente expresións 

para situar e ordenar as 

rutinas: antes, despois, 

pola mañá, pola noite 

Ordena as accións mais relevantes 

do día, distinguindo nocións 

temporais como día/noite, 

onte/mañá 

X X X CCL 

LC-B2.2 

1º-LCB.2.2.1 - Relaciona a 

información que achega o 

título e as ilustracións co 

tema do texto. 

Relaciona a información que 

achega o título e as ilustracións co 

tema do texto 

X X X 
CCL 

CAA 

LC-B2.3 

1º-LCB.2.3.1 - Recoñece a 

funcionalidade de 

determinadas tipoloxía 

textuais: carteis, anuncios, 

avisos, receitas, normas, 

instrucións 

Diferencia entre formas escritas e 

outras formas de expresión gráfica 
X X X 

CCL 

CAA 
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Criterio 

de 

avaliaci

ón 

Estándares 

Criterio de avaliación en  Infantil 

Area de Comunicación e 

representación: Linguaxe 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

C.C. 

LC-B2.4 

1º-LCB.2.4.1 - Expresa o 

gusto pola lectura como 

fonte de lecer. 

Escoita con atención a lectura dun 

conto 
X X X CCL 

LC-B3.1 

1º-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. 

Recoñoce o seu nome e o de a 

maioria dos seus compañeiros 
X X X CCL 

LC-B5.2 

1º-LCB5.2.1 - Gozo da 

escoita de textos literarios 

narrativos, líricos e 

dramáticos. 

Escoita con atención a lectura dun 

conto 
X X X 

CCL 

CCEC 

 

AREA MATEMÁTICAS 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Criterio de evaluación en Infantil 

Area de Comunicación e 

representación: Matemáticas 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

C.C. 

MT-B2.2 

1º-MTB2.2.1 - Utiliza os 

números ordinais en 

contextos reais. 

Asocia os números ata o 10 coas 

cantdades que representan 
X X X CMCT 

MT-B2.2 

1º-MTB2.2.2 - Interpreta en 

textos numéricos e da vida 

cotiá números naturais ata 

o 99 

Identifica os diferentes usos e 

funcións dos números e emprega a 

opción de contar como estratexia 

para a obtención dun dato 

numérico 

X X X 
CMCT 

CCL CAA 

MT-B2.2 

1º-MTB2.2.4 - Ordena 

números enteiros e 

represéntaos na recta 

numérica. 

Ordenar coleccións polo número de 

elementos de maior a menor e de 

menor a maior 

X X  CMCT 

MT-B4.1 

1º-MTB4.1.1 - Describe a 

situación dun obxecto do 

espazo próximo en 

relación a un mesmo 

utilizando os conceptos de 

esquerda-dereita, diante-

detrás, arriba-abaixo, 

preto-lonxe e próximo-

afastado. 

Emprega as nocións espaciais para 

explicar a localización dalgún 

obxecto ou persoa 

X   
CMCT 

CAA CCL 
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Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Criterio de evaluación en Infantil 

Area de Comunicación e 

representación: Matemáticas 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

C.C. 

MT-B4.1 

1º-MTB4.1.2 - Describe a 

situación dun obxecto do 

espazo próximo en 

relación a outros puntos de 

referencia utilizando os 

conceptos de esquerda-

dereita, diante-detrás, 

arriba-abaixo, preto-lonxe 

e próximo-afastado. 

Emprega as nocións espaciais para 

explicar a localización dalgún 

obxecto ou persoa 

X   
CMCT 

CAA CCL 

MT-B4.2 

1º-MTB4.2.1 - Recoñece 

formas rectangulares, 

triangulares e circulares en 

obxectos do contorno 

inmediato. 

Recoñocer algunhas figuras 

xeométricas:triángulo, círculo, 

cuadrado, rectángulo 

X   
CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

▪ Avaliación continua.  

A avaliación continua será inherente á propia práctica docente. As propias actividades 

de E/A permitiranos ir regulando o proceso, xestionando erros e afianzando éxitos.  

Ao final de cada unidade se  fará una avaliación da unidade empregando os 

instrumentos de avaliación xa explicitados nesta programación. 

Para o alumnado que non supera a avaliación da unidade se programarán fichas con 

actividades de reforzo. 

 

 

 

 


