
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP INFANTE FELIPE DE BORBÓN. SALVATERRA DE MIÑO 

CURSO: 1º PRIMARIA 
MATERIAS: CIENCIAS NATURAIS, CIENCIAS SOCIAIS, LENGUA E LINGUA, MATEMÁTICAS, 
VALORES, PLÁSTICA. 
DATA: 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1.1 CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

O SER HUMANO E A SAÚDE 

- Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 

a diversidade.   

 

- Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade. 

- Recoñece partes do propio corpo. 

- Coñecer e valorar a relación entre o benestar e a práctica de 

determinados hábitos: a hixiene persoal, a alimentación variada, 

o exercicio físico regulado sen excesos ou o descanso diario. 

 

- Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. 

- Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o tempo de 

lecer coa propia saúde. 

OS SERES VIVOS 

-Identificar e explicar en diferentes soportes as principais 

características das plantas e dos animais. 

 

- Identifica e describe, con criterios elementais, animais e plantas 

do seu contorno. 

- Explica as principais diferenzas entre plantas e animais . 

 

 

 



 
 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1.2 CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

O MUNDO QUE NOS RODEA 

- Identificar os elementos principais da contorna partindo do máis 

próximo a través da observación e uso das TIC. 

 

- Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna 

natural, empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as 

TIC. 

- Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima. 

VIVIR EN SOCIEDADE 

- 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.   

- Coñecer e respectar todos os elementos que conforman a 

escola e as súas funcións.  

- Recoñecer á pertenza a certos grupos e participar neles 

respectando os principios básicos de convivencia.  

- 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.  

- Coñecer as características básicas da contorna próxima e 

- Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares e 

contribúe ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre os 

membros da familia. 

- Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas 

que desenvolven e as respectan. 

- Respecta as normas de convivencia establecidas na familia e na 

escola. 

- Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e coñece e 

explica o uso que se fai delas. 

- Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as 

diferenzas. 

- Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa 

nalgunha delas.  

- Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os 



 
 
 

 

diferenciar os conceptos de cidade, vila, aldea. Coñecer os 

medios de transporte do seu ámbito, as características 

fundamentais e os clasifica segundo a súa función e uso.  

- Observar e discriminar diferentes elementos viarios que debera 

recoñecer un peón ou peoa para unha circulación óptima pola 

rúa. 

- Coñecer algunha das grandes manifestacións culturais que se 

celebran na escola valorando a súa diversidade e contribuíndo á 

súa conservación.  

 

seus usos, funcións e características.  

- Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa 

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

- 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.  

 

 

 

 

 

 

AS PEGADAS DO TEMPO  

- Ser consciente do paso do tempo empregando, como unidades 

de medida, os días, as semanas, os meses, o ano, as estacións e 

o calendario como instrumento para medir e representar o paso 

tempo.  

 

 

 

 

- 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. 

 



 
 
 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1.3 LENGUA E LINGUA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR  

- Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia 

para satisfacer as necesidades de comunicación en diferentes 

situacións de aula.  

- Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

diálogos, exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de 

tecnoloxías da información e a comunicación.  

COMUNICACIÓN ESCRITA. LER  

- Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e 

sinxelos.  

- Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de 

variada tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR  

- Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos 

atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, dialogados) e 

intencionalidade comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos) e coida a presentación.  

- Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos 

propios do ámbito escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, 

instrucións, contos, anécdotas… 

COÑECEMENTO DA LINGUA   

- Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura 

da lingua.  

 

- Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e fonemas 

como elementos fundamentais da palabra. 

- Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 

 



 
 
 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1.4 MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

      NÚMEROS 

- Ler, escribir e ordenar números enteiros hasta el 99. 

-Le, escribe e ordena números ata o 99. 

-Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais 

- Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

-Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

-Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 

99. 

-Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. 

-Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica. 

-Realizar operacións e cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en 

situación de resolución de problemas. 

-Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na 

resolución de problemas contextualizados. 

-Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen 

levadas) na resolución de problemas contextualizados. 

-Emprega procedementos diversos na realización de cálculos 

numéricos básicos. 

- Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao 

seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

-Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

 



 
 
 

 

PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICA 

-Expresar verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na 

resolución dun problema.  

 

-Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na 

resolución dun problema simple de matemáticas ou en contextos da 

realidade. 

MEDIDA 

-Iníciase no coñecemento das unidades básicas de medida do 

tempo e as súas relacións, utilizándoas para resolver problemas 

da vida diaria 

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

Minuto, hora, día, semana e ano. 

XEOMETRÍA 

-Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir 

de sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

-Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un 

mesmo utilizando os conceptos de esquerdadereita, diante-detrás, 

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

-Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a 

outros puntos de referencia utilizando os conceptos de esquerda-

dereita, diantedetrás, arriba-abaixo, pretolonxe e próximo-afastado. 

-Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo 

e triángulo. 

-Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos 

do contorno inmediato. 

-Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas 

e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 

problemas. 

-Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos 

contidos traballados. 

-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. 



 
 
 

 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1.5 VALORES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

- Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos 

que as poden acompañar. 

- Identifica e comunica as súas emocións. 

- Describe oralmente os signos físicos que acompañan as 

diferentes emocións. 

- Dramatiza diferentes estados de ánimo. 

- Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a valorando 

positivamente as súas características físicas e calidades, 

expresándoa mediante a linguaxe oral e representacións. 

- Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas 

características físicas e calidades persoais.  

      

A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS 

- Expresar opinións, emocións e estados de ánimo 

empregando coordinadamente a linguaxe verbal e non 

verbal. 

- Imita e reproduce expresións, sentimentos e estados de ánimo 

coordinando a expresión verbal coa facial e corporal. 

- Responde preguntas relacionadas con situacións vividas e con 

imaxes observadas. 

- Aprender a comunicarse expresando de forma clara as 

ideas, escoitando con atención e respectando a quenda de 

palabra. 

- Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen outras 

persoas durante o traballo en equipo. 

- Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de 

palabra.  



 
 
 

 

- Comprender a outras persoas, detectar e expresar as súas 

características e identificar as súas emocións. 

- Describe oralmente as características de diferentes persoas.  

- Recoñece e explica emocións e estados de ánimo das demais 

persoas.  

- Identifica e comunica as emocións dos e das personaxes en 

fotografías, pinturas ou películas.  

 

- Descubrir e comprender as diferenzas entre as persoas, 

realizar valoracións positivas das súas calidades e facer 

cumprimentos. 

- Identifica necesidades dos seus compañeiros e compañeiras, 

resalta as súas calidades e emite cumprimentos. 

 

CONVIVENCIA E VALORES SOCIAIS 

- Recoñecer, explicar e buscar solucións sinxelas aos conflitos 

habituais no colexio. 

- Valorar as condutas cotiás en relación ás normas de 

convivencia do colexio e realizar un uso responsable dos 

materiais escolares. 

- Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa 

independencia adecuada a súa idade. 

- Coñece e enumera as normas de convivencia da aula. 

 



 
 
 

 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1.6 PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL  

-Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos 

e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

 

-Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais. 

-Describe calidades e características de materiais, obxectos e 

instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

-Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 

formas, texturas e cores 

 

 

-Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a 

posteriori obras plásticas. 



   
   

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- Esta 3º avaliación e a avaliación final levaranse a cabo tendo en conta as aprendizaxes desenvolvidas 

nos dous primeiros trimestres do curso 2019-20, así  como as actividades de reforzo realizadas dende o 

14 de abril. 

- A avaliación será  continua. 

- As tarefas desenvolvidas de xeito telemático só contarán de xeito positivo para o alumnado. 

Instrumentos: 

- Avaliación sumativa dos dous primeiros trimestres do curso por medio do traballo desenvolvido na aula 

durante ese período.  

- Traballo telemático entregado, tendo en conta as posibilidades particulares de conexión e recepción do 

material de cada alumno/a. 

 



 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Repaso  de contidos dos anteriores trimestres mediante o envío de fichas por correo electrónico e/ ou 

libro dixital. 

- Recuperación de actividades do 1º e 2º trimestre mediante videotitoriais pendurados no blogue e 

repaso de contidos con actividades interactivas presentes no blogue.  

- Práctica da lectura para mellorar a comprensión, ortografía e velocidade lectora con libros online 

postos nas diferentes plataformas dos titores, blogues de aula, aulas e libros virtuais abertos pola 

editorial SM para que o alumnado puidera ler nas súas casas. 

-Realización de actividades seguindo as celebracións das distintas conmemoracións como o Día do 

libro, Día contra o acoso escolar, Día das Letras galegas … 

- Reforzo con actividades relacionadas coa vida cotiá, con fichas ou co libro. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

ALUMNADO CON CONEXIÓN: 

- Remitir por correo electrónico e plataforma dixital de SM as actividades propostas. 

-Remitir as correccións, fallos, resolución de dúbidas ou posibles melloras a través dalgunha das canles 

anteriores, incluído ABALAR  

ALUMNADO SEN CONEXIÓN: 

- Información das familias que non dispuñan de medios informáticos para acceder aos contidos online ,e 

para facilitarlle desde o centro equipos informáticos para dita labor. 

- Facilitar as instrucións para acceder á WIFI gratuíta do concello de Salvaterra de Miño. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Materiais e recursos 

- Páxina web do centro 

- Blogue da aula de 1º 

- Blogues dos especialistas 

- Libros de aula entregados nas súas casas por persoal do concello. 

- Fichas de páxinas web 

- Aula virtual de SM  

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

O procedemento que se emprega para informar ao alumnado é a través de  ABALAR e do correo 

electrónico. 

 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/  

  Blogue de 1º:  laurayuxia.blogspot.com 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/
http://laurayuxia.blogspot.com/

