
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. ÁREA CIENCIAS SOCIAIS.                           1º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1.Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e os seus 
roles identificándose, situándose e valorando á pertenza a unha familia 
con características propias así como contribuíndo ao reparto equitativo 
das tarefas domésticas entre os seus membros. 

CSB3.1.1. Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares e 
contribúe ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre os membros da 
familia. 

B3.3.Recoñecer á pertenza a certos grupos e participar neles 
respectando os principios básicos de convivencia. 

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

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

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

B3.6.Coñecer os medios de transporte do seu ámbito, as características 
fundamentais e os clasifica segundo a súa función e uso. 

CSB3.6.1. Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os 
seus usos, funcións e características. 

B3.7.Observar e discriminar diferentes elementos viarios que debera 
recoñecer un peón ou peoa para unha circulación óptima pola rúa. 

CSB3.7.1. Coñece os sinais de tráfico necesarios para camiñar pola rúa 
correctamente: cores dos semáforos, pasos de peóns ou persoas, etc. 

 

1. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA             1º E. PRIMARIA       

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B 1.4. Ampliar o vocabulario a través de experiencias . LCB 1.4.1Utiliza o vocabulario adecuado a súa idade.  

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

LCB 1.9.2Describe de forma sinxela persoas, animais, obxectos e lugares 
seguindo unha orde de arriba a abaixo, de abaixo a arriba… 

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

LCB 3.1.1Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e 
consolida aspectos grafomotores e grafías da Lingua Castelá en palabras 
significativas.  

B3.3Planificar e producir con axuda diferentes tipos de textos, 
atendendo ao seu formato e intencionalidade comunicativa. 

LCB 3.3.2Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos con limpeza.  

B4.1.Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a esttructura LCB 4.1.1Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e fonemas 
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da lingua. como elementos fundamentais da palabra.  

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

LCB 4.3.1Utiliza 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.  

 

1. ÁREA DE MATEMÁTICAS        1º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

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

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

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

 

1. ÁREA DE LINGUA GALEGA           1º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso 
cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.1.Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando se é preciso. 

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

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

B3.6. Interesarse pola presentación dos traballos escritos e valorar a 

lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

LGB3.6.1. Interésase pola presentacióndos textos seguindo as normas básicas 
de presentación establecidas:disposición no papel, limpeza e calidade 
caligráfica. 
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B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da escritura. 

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

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

LGB5.1.1. Recrea e reescribe de forma moi sinxela diversos textos literarios: 
breves contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de 
sorte; usando modelos.cómics, adiviñas… 

 

1. ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA        1º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

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

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

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

 

 

1. ÁREA DE LINGUA INGLESA      1º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información 
persoal moi básica (nome, idade, gustos …), sinxelas, así como 
instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento na 
aula. 

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

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de 
lugares e obxectos achegando información moi fundamental: idade, 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas 
e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, 
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nome, gustos, usando expresións e frases moi sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos. 

a súa cor favorita, presentar á súa familia, indicar os seus gustos) cunha 
pronuncia e entoación comprensibles. 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en conversas que 
requiran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en 
ocasións a pronuncia non sexa moi clara e poida provocar malos 
entendidos. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas moi 
sinxelas e elementais (nome, idade, cor favoritas ou gustos). 

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

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

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente 
traballados oralmente, amosando unha entoación e pronuncia 
adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente 
traballados de forma oral, con entoación e pronuncia comprensibles e, se 
cumprise, rectificando espontaneamente 

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

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

B5.2. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me). 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad…) 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. 
 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición (you cant/can´t) o 
acordo (That’s right). 

1. ÁREA DE E. MUSICAL         1º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

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

 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo 

 
EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas 

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

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

EMB2.3.2. Crea pequenos esquemas rítmicos con negras e silencio de negra. 
. 
EMB2.3.5.Elixe e combina sons vocais, para a sonorización de relatos breves e 
imaxes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 1º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.3.Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e 
dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 
 
 

EP 1.3.3Identifica os tamaños.  
EP 1.3.4Identifica e usa as cores aprendidas  
EP 1.3.6Recoñece e nomea as principais partes da figura humana. 
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1. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA       1º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.  

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

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

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

1. ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS           1º E. PRIMARIA    

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións. 
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B2.3.Comprender a outras persoas, detectar e expresar as súas 
características e identificar as súas emocións. 

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

B3.5. Valorar as normas de seguridade viaria. 
VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o significado dos sinais de tráfico de uso 
frecuente. 

 

1. ÁREA DE RELIXIÓN 1º E. PRIMARIA    

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.1. Identificar e valorar a creación como acto de amor de Deus ao 
home. 

R.B.1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada. 

B.2. Recoñecer a relación intrínseca que existe entre Deus e o home. 
R.B.2.1 Identifica e enumera os coidados que recibe na súa vida como don de 
Deus. 

B.3. Coñecer que a persoa é un ser capaz de falar con Deus. 
R.B.3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz de 
falar con Deus. 

B.1. Relacionar lugares e acontecementos nos que Deus expresou o seu 
amor polos homes na vida de Xesús. 

R.B.1. 1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de 
Xesús. 

B.1. Recoñecer que os cristiáns formamos unha familia. R.B.1.1 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación adecúanse as adptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 
2019-2020. A avliación será continua, global, diagnóstica e formativa. Serán tidas en conta as notas das primeira e 
segunda avaliación, así como as actividades desenvolvidas neste terceiro trimestre, sempre que estas beneficien ao 
alumnado. 

Instrumentos: 
-Listas de control das actividades telemáticas enviadas polo alumnado de 1º. 
-Seguimento das tarefas entregadas de forma manual. 
.Intervencións do alumnado nas diferentes plataformas virtuais usadas polo profesorado de 1º. 
-Correos electrónicos, mensaxes telefónicas, audios, vídeos…onde se estrableza comunicación entre profesorado e 
alumnado. 
 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación do alumno adáptase ás aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como 
ás actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de 
alarma polo Real Decreto 463/2020, polo que en atención ao criterio de avaliación continúa consignarase a cualificación 
final coa cualificación da 2ª avaliación, podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata 
nun máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido desde a suspensión da actividade 
lectiva presencial nas aulas físicas, e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e 
implicación e grao de calidade nas tarefas propostas e/ou entregadas. 
Poderá promocionar alumnado, e de maneira excepcional, neste curso 2019-20 sen ter  en  conta limitacións  que  afecten  
ao  número  de  áreas  pendentes. Haberá un informe  individual  que terá  carácter  informativo  e orientador, detallando 
aquelas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa das circunstancias do terceiro trimestre, e que deberán ser 
obxecto de tratamento durante o próximo curso escolar 2020-2021 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Desenvolvemento de actividades de repaso, recuperación, reforzo das aprendizaxes e competencias adquiridas nos dous 
primeiros trimestres así como ampliación das aprendizaxes tomando como referentes aqueles obxectivos e 
competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que requiran unha mínima intervención 
docente para a súa adquisición. 

 
Tamén se deseñan unhas actividades específicas enfocadas a axudar a adquisición de competencias daqueles alumnos 
que non o conqueriron nos primeiros trimestres. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos 
obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que 
permitan integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento das tarefas e actividades plantexadas a través 
das plataformas dixitais usadas. Todo isto, contando  coa estreita e necesaria colaboración das familias, tendo en conta 
a falta de autonomía do alumnado deste nivel.  

 
O alumnado sen conectividade será identificado e manterase unha comunicación por outros medios, podendo trasladarlle 

medios específicos ou as tarefas impresas. 

Materiais e recursos 

- Materiais trasladados de forma telemática (fichas, vídeos, tutoriais…) 

Ordenadores, tablets ou móbiles para o acceso as actividades plantexadas. 

Plataformas ou aplicacións dixitais varias (google classroom, cassdojo, blogger, wassap…) 

-  Material impreso achegado ás familias sen conectividade. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Toda comunidade educativa, en especial as familias e alumnado, serán informados deste procedemento ao 
traverso das distintas canles de publicación que emprega o Centro;  

-Información por Abalar Móbil. 
-Información en Páxina WEB 
-Información con nota de enlace en Taboleiro 
-Información por comunicación Titorial 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e demáis medios habituais do Centro. 


