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ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Coñecer progresivamente o seu esquema corporal, 
identificando as súas características persoais.

-Sinala en si mesmo, nun compañeiro ou 
compañeira e nunha imaxe as partes do corpo 
nomeadas polo docente.
-Conta, de xeito adecuado á súa idade, como é: 
louro, moreno, alto, baixo, a cor dos seus ollos...
-Sabe que o corazón é un órgano moi importante e 
que nunca se para.
-Localiza os órganos dos sentidos.

-Progresar na motricidade global e nas habilidades 
motoras de carácter fino.

-Mellora o control dos seus movementos.
-Participa en xogos e actividades psicomotores.
-Realiza trazos e grafías con progresiva precisión.

-Ser progresivamente autónomo nas actividades e 
rutinas cotiás.

-Utiliza con autonomía adecuada á súa idade os 
obxectos cotiáns.
-Coñece os obxectos que necesita para realizar a 
hixiene dental.
-Móstrase cooperativo nas actividades e tarefas que 
o requiren.
-Realiza de xeito autónomo accións relacionadas co 
aseo, a alimentación e o vestido.
- Realiza as actividades relacionadas coas rutinas 
diarias con progresiva autonomía

-Identificar algunhas emocións básicas en si
mesmo e nos seus compañeiros.

-Controla de xeito adecuado á súa idade as súas 
emocións.

-Desenvolver hábitos relacionados co coidado da
saúde.

-Sabe que debe tomar todo tipo de alimentos e 
practicar exercicio.
-Comprende que debe asearse e descansar os 
suficiente para estar san.

-Comportarse adecuadamente nos diferentes 
ámbitos e realizar as actividades con autonomía 
progresiva.

-Compórtase adecuadamente e facilita a 
convivencia.
-Respecta as achegas dos compañeiros e 
compañeiras nas actividades
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ÁREA: COÑECEMENTO DO ENTORNO
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Expresar oralmente algúns cambios que se 
producen no medio coa chegada do outono.

-Nomea algúns froitos e características propias do 
outono
- Describe de maneira sinxela que lles pasa ás 
árbores nesta época
-Sabe que no outono chove e que hai que protexerse 
da chuvia.

-Progresar nas habilidades lóxico-matemáticas.

-Discrimina obxectos que se atopan: dentro/fóra, 
enriba/debaixo, diante/ detrás
-Realiza estimacións atendendo a tamaños e 
medidas (alto-baixo, grande-pequeno, longo-curto).
-Aplica adecuadamente os cuantificadores uns-
poucos-moitos.
-Identifica as cores: branca, marrón, gris, negro, 
rosa, 
-Sinala obxectos que se atopan abertos ou que se 
atopan pechados.
-Realiza a grafía dos números 1, 2, 3, 4 e 5
-Relaciona os números 1, 2, 3, 4 e 5 cos seus ordinais 
e cantidades correspondentes.
-Identifica as formas circular, cadrada, triangular
-Realiza clasificacións atendendo a diferentes 
criterios
-Discrimina obxectos grandes, medianos e pequenos

-Coñece a casa e diferentes tipos de vivenda -Nomea partes da casa
-Identifica o castelo como una vivenda do 
pasado

-Observar e coñecer o seu entorno próximo -Identifica elementos do entorno
-Coñece o contedor no que se depositan os 
diferentes residuos

-Coñece algúns cambios que se producen no 
medio  coa chegada do inverno.

-Nomea prendas de vestir propias do inverno
-Coñece algúns fenómenos atmosféricos 
propios do inverno

-Iniciarse no coñecemento do planeta Terra

-Coñece a forma do planeta.
-Nomea algúns dos elementos que compoñen a 
Terra: terra, ríos, mares, océanos....
-Sabe o nome dalgún continente.
-Nomea medios de transporte relacionados coas 
viaxes e asóciaos co medio físico polo que se 
desprazan.
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ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Avanzar na comprensión verbal e na expresión oral. 

-Contesta correctamente algunhas preguntas e 
indicacións formuladas polo docente.
-Comprende os contos lidos na clase
-Exprésase de xeito adecuado á súa idade.
-Amplía o seu vocabulario.
-Comprende as indicacións do docente e as 
mensaxes dos seus compañeiros e compañeiras.
-Participa en diálogos, debates, asembleas de 
clase,...

-Progresar na lectura e na escritura.
-Realiza trazos horizontais, verticais, oblicuos, 
circulares, ondulados e grafías.
-Coñece a direccionalidade da escritura
-Realiza trazos e grafías dalgúns números e letras.

-Aprender e utilizar algunhas palabras en inglés
-Amplía o vocabulario en lingua estranxeira.
-Di algunha palabra e expresión sinxela en lingua 
estranxeira.

-Producir materiais decorativos utilizando diferentes 
técnicas plásticas.

-Realiza as súas producións utilizando diferentes 
técnicas e materiais.
-Participa nas actividades plásticas e artísticas.
-Respecta as achegas e o traballo dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras nas 
actividades plásticas

-Desenvolver a discriminación auditiva.
-Discrimina diferentes sons.
-Memoriza e baila algunhas cancións.
-Reproduce ritmos con diferentes partes do corpo.
-Participa nas actividades musicais.

-Iniciarse na utilización de diferentes dispositivos
tecnolóxicos.

-Utiliza recursos tecnolóxicos dispoñibles no centro.
-Manexa algúns dispositivos de xeito adecuado á súa 
idade.
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ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
2. Avaliación e cualificación

Avaliación
e 
cualificación
final

- Procedementos: Valoración das actividades e traballos realizados
                                 A avaliación final basearase no traballo e nas 
                                 observacións realizadas con anterioridade á suspensión das 
                                 clases presenciais. Todas aquelas actividades que se 
                                 desenvolvan posteriormente servirán para o reforzo e 
                                 afianzamento dos contidos xa traballados.

ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

 (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
Actividades As actividades serán de repaso e reforzo. Realizaranse, sobre todo, actividades 

lúdico-didácticas a través da aula virtual do centro.

Metodoloxía A través da aula virtual do centro tratarase de establecer unha rutina 
semellante á da aula (saúdo inicial, encargado/a, o tempo,...) integrando 
actividades dinámicas que supoñan un reforzo do xa aprendido e intentando 
unha comunicación afectiva o máis cercana posible dada a situación real na 
que se desenvolve.

Materiais e 
recursos

Materiais dixitais, libros, contos, ...

ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
4.  Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

As canles de comunicación coas familias realízase principalmente a través da 
aula virtual, do correo electrónico, do móbil, dos foros e da plataforma Abalar 
Móbil.

Publicidade Esta información atoparase dispoñible para a súa consulta na páxina web do 
centro:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Obxectivos                  Criterio de avaliación 
Descubrir a beleza da natureza e a necesidade do seu coidado. Identifica e nomea elementos da natureza. 

 Recoñecer nos elementos da natureza a obra de Deus. Relaciona imaxes de plantas e animais cos coidados necesarios para medrar. 

Coñecer o relato bíblico de “Deus coida das flores do campo”.  Escoita con interese o relato bíblico e conversa sobre el.   

Tomar conciencia da importancia de compartir coas persoas que o necesitan. Escoita con interese un conto sobre como os alumnos comparten os seus alimentos. 

Valorar a importancia de ter unha familia e uns amigos. Describe  comportamentos de amor e cariño que se dan nunha  familia. 

Descubrir á Igrexa como a gran familia de Deus. Identifica e colorea imaxes sobre a Igrexa. 

Coñecer como Xesús ía ao templo e falaba co seu Pai Deus. Escoita  os relatos ou visualiza os vídeos con interese. 

 Expresarlle agradecemento a Deus por regalarnos unha gran familia. Expresa con xestos unha oración. 

Identificar diferentes motivos do Nadal. Describe a alegría do Nadal. 

 Descubrir o nacemento de Xesús e a adoración dos Reis e pastores.  Escoita con interese o relato bíblico acerca do Nadal. 
 

Identificar os pastores e os Reis Magos. Recoñece os pastores e os Reis Magos. 

Coñecer o relato bíblico de “O bo samaritano”. Contesta preguntas sobre o relato bíblico de “O bo samaritano”. 

Visualizar cancións ou pequenos fragmentos de relatos bíblicos. Visualiza e escoita con atención e en silencio. 

Identificar a Xesús como modelo de persoa que amou e se preocupou dos 

seus semellantes. 
Valora a axuda e o coidado cara aos amigos. 

Visualizar a parábola contada por Xesús “A ovella perdida” É quen de saber que o pastor coida á súa ovella coma súa familia a el/ela. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación directa . 

Instrumentos: 
Rexistro anecdótico, diario de clase . 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Items da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades elaboradas para ser subidas á aula virtual. Enfocadas a que o 
alumnado recorde o xa dado no primeiro e segundo trimestre. Pequenas 
lecturas, realizar un debuxo sinxelo e visualización de pequenos vídeos 
relacionados co tema tratado, con enlaces a youtube. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos Pdfs por curso e por semana subidos á aula virtual 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 Mediante a aula virtual, correo electrónico ou en casos por teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


