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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E 
ESCOITAR 

 

B 1.1. Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra. 

LCB 1.1.1. Expresa de forma global, 
sentimentos, vivencias e emocións 
propias. 
LCB 1.1.2. Aplica as normas socio-
comunicativas, escoita e respecta a 
quenda de palabras. 

B 1.2. Recoñecer a información verbal e non 
verbal dos discursos orais e integrala na 
produción propia. 

LCB 1.2.1. Integra de xeito global os 
recursos básicos verbais e non verbais 
para comunicarse oralmente. 

B 1.3. Expresarse e comunicarse de forma 
oral e con certa coherencia para satisfacer as 
necesidades de comunicación en diferentes 
situacións de aula. 

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 da 
comunicación. 

B 1.4. Ampliar o vocabulario a partir das 
experiencias de aula. 

LCB 1.4.1. Utiliza o vocabulario 
axeitado á súa idade. 

B 1.5. Comprender o sentido global dun texto 
oral. Identificar informacións relevantes. 

LCB 1.5.1. Comprende o sentido global 
de textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social. 

B 1.6. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de comunicación. 

LCB 1.6.1. Identifica as ideas xerais en 
reportaxes audiovisuais adaptados á 
súa idade. 

B 1.7. Reproducir textos orais próximos aos 
seus gustos e intereses 

LCB 1.7.1. Canta cancións, conta e 
recita pequenos contos e poemas. 

B 1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, 
textos infantís. 

LCB 1.8.1. Adecúa a entoación e o 
volume á representación dramática. 

B.1.9. Expresarse de forma oral en diferentes 
situacións con vocabulario axeitado e unha 
secuencia coherente 

LCB 1.9.1. Narra situacións e 
experiencias persoais sinxelas. 
LCB 1.9.3. Utilizar correctamente 
expresións para situar e ordenar as 
rutinas: antes, despois, pola mañá, pola 
noite... 

B 1.10. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respetuosa coas diferenzas. 

LCB 1.10.1. Usa unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas 

B 1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe 
oral: escoitar e preguntar. 

LCB 1.11.1. Pide axuda para a 
realización de tarefas de distinta 
índole. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

B 2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. 
LCB 2.4.1. Expresa o gusto pola lectura 
como fonte de lecer. 



B 2.5. Progresar na adquisición do hábito 
lector. 

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.  

B 2.6. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

LCB 2.6.1. Coida, conserva e organiza 
os seus libros. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: 
ESCRIBIR 

 

B 3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas 
de escritura e os seus aspectos gráficos. 

LCB 3.1.1. Relaciona os códigos oral e 
escrito: discrimina sons nas palabras e 
consolida aspectos grafomotores e 
grafías da lingua en palabras 
significativas. 
LCB 3.1.2. Identifica diferentes tipos de 
texto escrito: listas, receitas, 
narracións, poesía, noticias... 

B 3.2. Relacionar códigos verbais e non 
verbais. 

LCB 3.2.1. Ilustra de xeito creativo os 
seus escritos con ilustracións 
redundantes. 

B 3.3. Planificar e producir con axuda, 
diferentes tipos de textos atendendo ao seu 
formato (descritivos, narrativos, dialogados...) 
e intencionalidade comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) e coida 
a presentación. 

LCB 3.3.1. Escribe, con axuda, en 
diferentes soportes, textos moi 
sinxelos propios do ámbito escolar e 
social: listas, notas, normas, 
felicitacións, instrucións, contos, 
anécdotas... 
LCB 3.3.2. Presenta os seus escritos con 
limpeza, evitando riscos. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B 4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos 
básicos sobre a estructura da lingua. 

LCB 4.1.1. Desenvolve a conciencia 
fonolóxica: identifica sílabas e fonemas 
como elementos fundamentais da 
palabra. 
LCB 4.1.2. Recoñece o alfabeto e 
iníciase na orde alfabética. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA  

B 5.1. Apreciar o valor dos textos literarios 
sinxelos e utilizar a lectura como fonte de 
gozo e información. 

LCB 5.1.2. Dramatica con xestos e 
palabras, escenas de contos. 

B 5.2. Gozar da escoita de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos. 

LCB 5.2.1. Gozo da escoita de textos 
literarios narrativos, líricos e 
dramáticos. 

B 5.3. Coñecer o funcionamento da biblioteca 
de aula. 

LCB 5.3.1. Utiliza de xeito guiado a 
biblioteca da aula con axuda. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: 
FALAR E ESCOITAR 

 

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

LGB 1.1.1. Comprende a información xeral 
relevante de textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da televisión, 
próximos á experiencia infantil. 

B 1.2. Comprender informacións 
audiovisuais sinxelas de carácter 
específico procedentes de diferentes 
soportes. 

LGB 1.2.1. Comprende informacións 
relevantes e específicas moi evidentes de 
documentos audiovisuais sinxelos que 
presenten imaxes e/ou sons moi 
redundantes co contido. 

B 1.3. Comprender e producir textos 
orais sinxelos, propios do uso cotiá ou do 
ámbito académico. 

LGB 1.3.1. Participa nunha conversa entre 
iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando se é preciso. 
LGB 1.3.2. Sigue unha exposición breve da 
clase ou explicacións sobre a organización 
do traballo. 
LGB 1.3.3. Elabora e produce textos orais 
moi breves e sinxelos ante a clase. 
LGB 1.3.4. Particpa no traballo en pequeno 
grupo. 

B 1.4. Manter unha actitude adecuada de 
escoita, ante situacións comunicativas 
cotiás, respectando as intervencións 
dos/das demais.  

LGB 1.4.1. Atende ás intervencións dos/das 
demais, en conversas e exposicións, sen 
interrompir. 
LGB 1.4.2. Respecta as opinións da persoa 
que fala, en situacións comunicativas cotiás. 

B 1.5. Participar nas diversas situacións 
de interacción oral que se producen na 
aula amosando valoración e respecto 
polas normas que rexen a interacción 
oral. 

LGB 1.5.1. Respecta as quendas de palabra 
nos intercambios orais. 
LGB 1.5.2. Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais. 
LGB 1.5.3. Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación dentro 
da aula e valora o seu uso fóra dela. 
LGB 1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio 
comunicativo oral. 
LGB 1.5.5. Mantén o tema nun intercambio 
comunicativo oral, mostra interese e unha 
actitude receptiva de escoita. 
LGB 1.5.6. Participa na conversa 
formulando e contestando preguntas. 

B 1.6. Usar fórmulas sinxelas de 
tratamento adecuadas nos intercambios 
comunicativos máis habituais. 

LGB 1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de 
tratamento adecuadas para saúdar, 
despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

B 1.7. Amosar respecto e cooperación LGB 1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos/das 



nas situacións de aprendizaxe en 
pequeno grupo. 

demais e contribúe ao traballo en pequeno 
grupo. 

B 1.8. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas. 

B 1.8.1. Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo e 
propio da lingua galega.  

B 1.9. Identificar a lingua galega con 
diversos contextos de uso oral. 

B 1.10.2g. Recoñece a posibilidade de uso 
da lingua galega en conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: 
LER 

 

B 2.1. Comprender a información 
explícita en textos sinxelos de uso cotiá 
ou procedentes dos medios de 
comunicación. 

LGB 2.1.1. Comprende a información 
relevante de textos sinxelos, sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia do 
alumnado, procedentes dos medios de 
comunicación social. 
LGB 2.1.2. Comprende informacións 
concretas en textos sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como invitacións, 
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 
curtas. 

B 2.2. Interpretar e comprender, de 
maneira xeral, a información procedente 
de ilustracións. 

LGB 2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de 
ilustracións. 

B 2.4. Usar as bibliotecas de aula e de 
centro, respectando as normas básicas 
de funcionamento 

LGB 2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula de 
de centro, respectando as normas básicas e 
máis sinxelas do seu funcionamento. 
LGB 2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas 
de aula e de centro e manipula os libros con 
coidado, devolvéndoos ao seu sitio logo de 
lelos. 

B 2.5. Ter interese por ter unha 
biblioteca propia. 

LGB 2.5.1. Amosa interese pola 
conservación e organización dos seus libros. 

B 2.6. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación. 

LGB 2.6.1. Amosa interese pola lectura 
como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

B 2.7. Amosar certa autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar 
preferencias. 

LGB 2.7.1. Selecciona textos do seu interese 
con certa autonomía, en función dos seus 
gustos e preferencias e explica dun xeito 
moi sinxelo, as súas preferencias lectoras. 
LGB 2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, 
opinións e valoracións sobre as lecturas 
feitas. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: 
ESCRIBIR 

 

B 3.1. Producir e reescribir textos 
sinxelos relativos a situacións cotiás 

LGB 3.1.4. Interésase por aplicar as regras 
ortográficas, con especial atención ao uso 



infantís, aqueles propios dos medios de 
comunicación ou os  
relacionados coa escola, respectando as 
convencións elementais da  
escrita. 

das maiúsculas. 

B 3.5. Utilizar recursos gráficos, como a 
ilustración, que faciliten a comprensión 
dos textos. 

LGB 3.5.1. Ilustra creativamente os seus 
escritos con imaxes redundantes co seu 
contido. 

B 3.6. Interesarse pola presentación dos 
traballos escritos a valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación e 
de expresión creativa. 

LGB 3.6.1. Interésase pola presentación dos 
textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: disposición no 
papel, limpeza e calidade caligráfica. 
LGB 3.6.2. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B 4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical moi básica, como apoio á 
comprensión e a produción de textos, así 
como aplicar o seu coñecemento no uso 
da lingua. 

LGB 4.1.1. Sinala a denominación dos textos 
traballados e recoñece nestes de forma 
xeral palabras e sílabas. 

B 4.3. Recoñecer a relación entre son e 
grafía así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da 
escritura.  

LGB 4.3.1. Recoñece a relación entre son e 
grafía. 
LGB 4.3.2. Separa as palabras que 
compoñen un enunciado. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA  

B 5.1. Recrear e reescribir de xeito moi 
sinxelo diversos textos literarios, usando 
modelos. 

LGB 5.1.2. Valora textos breves e sinxelos 
da literatura galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. 

B 5.2. Ler, de forma guiada, textos 
adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade 
e á autonomía lectora. 

LGB 5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, 
textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á 
expresividade lectora. 

B 5.4. Valorar a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo persoal. 

LGB 5.4.1. Valora a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo persoal. 

B 5.5. Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante as diferenzas persoais, 
sociais e culturais. 

LGB 5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer 
outros costumes e formas de relación 
social, respectando e valorando a 
diversidade cultural. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS E 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

B 1.1. Expresar verbalmente de forma sinxela 
o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

MTB 1.1.1. Comunica verbalmente de 
forma sinxela o proceso seguido na 
resolución dun problema simple de 
matemáticas ou en contextos da 
realidade. 

B 1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais polo traballo matemático ben feito. 

MTB 1.2.1. Desenvolve e amosa 
actitudes axeitadas para o traballo 
limpo, claro e ordeado no caderno e 
en calquera aspecto a traballar na área 
de matemáticas. 

B 1.3. Iniciarse na utilización dos medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe coa 
axuda guiada do mestre ou da mestra. 

MTB 1.3.1. Manofesta interese na 
utilización dos medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe. 

BLOQUE 2: NÚMEROS  

B 2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros 
utilizando razoamentos apropiados. 

MTB 2.1. Le, escribe e ordena números 
ata o 99. 

B 2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números, segundo o seu valor, en situacións 
da vida cotiá. 

MTB 2.2.2. Interpreta en textos 
numéricos e da vida cotiá números 
naturais ata o 99. 
MTB 2.2.3. Descompón e compón 
números naturais, interpretando o 
valor de posición de cada unha das 
súas cifras. 

B 2.3. Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en 
situación de resolución de problemas. 

MTB 2.3.1. Realiza cálculos numéricos 
básicos coa operación de suma na 
resolución de problemas 
contextualizados. 
MTB 2.3.2. Realiza cálculos numéricos 
básicos coa operación da resta (sen 
levadas) na resolución de problemas 
contextualizados. 
MTB 2.3.3. Emprega procedementos 
diversos na realización de cálculos 
básicos. 

B 2.4. Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a resolución. 

MTB 2.4.1 Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos contidos 
traballados. 

BLOQUE 3: A MEDIDA  

B 3.1. Utilizar o palmo, o paso e o pé para 
realizar medidas e estimacións. 

MTB 3.1.1. Realiza medicións co 
palmo, o paso e o pé. 



B 3.2. Comparar e identificar cal é o obxecto 
de maior peso, por estimación e/ou utilizando 
a balanza. 

MTB 3.2.1. Realiza comparacións de 
peso entre dous obxectos de uso 
habitual. 

BLOQUE 4: A XEOMETRÍA  

B 4.1. Interpretar representacións espaciais 
sinxelas realizadas a partir de sistemas de 
referencia e de obxectos ou situacións 
familiares. 

MTB 4.1.1. Describe a situación dun 
obxecto próximo en relación a un 
mesmo, utilizando os conceptos de: 
esquerda/dereita, diante/detrás, 
arriba/abaixo, preto/lonxe e 
próximo/afastado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. 
    CURSO 2.019-2.020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  C.E.I.P. PLURILINGÜE  MONFORTE          1º de PRIMARIA 
 

CIENCIAS NATURAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA 

 

B 1.1. Buscar, seleccionar información de 
forma guiada e comunicar os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB 1.1.1. 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. 
CNB 1.1.2. Manifesta certa autonomía 
na observación e na planificación de 
accións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

B 1.2. Traballar de forma cooperativa, 
respectando aos compañeiros/as, o material e 
as normas de convivencia. 

CNB 1.2.1. Utiliza estratexias para 
traballar de forma individual e en 
equipo e respecta aos 
compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia. 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE  

B 2.1. Identificar semellanzas e diferenzas 
entre as persoas valorando a diversidade. 

CNB 2.1.1. Identifica semellanzas e 
diferenzas entre as persoas valorando 
a diversidade. 
CNB 2.1.2. Recoñece partes do propio 
corpo. 
CNB 2.1.3. Verbaliza e comparte 
emocións e sentimentos propios e 
alleos. 

B 2.2. 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. 

CNB 2.2.1. Relaciona a vida saudable 
cunha alimentación axeitada, co 
exercicio físico e a hixiene. 
CNB 2.2.2. Relaciona o exercicio físico, 
os hábitos de hixiene e o tempo de 
lecer coa propia saúde. 

B 2.3. Deseñar, de forma colectiva, un menú 
semanal de merendas saudables para o recreo 

CNB 2.3.1. Analiza os seus costumes 
na alimentación diaria e aplica o menú 
semanal de merendas na escola. 

BLOQUE 3: OS SERES VIVOS  

B 3.1. Identificar e explicar en diferentes 
soportes, as principais características das 
plantas e dos animais. 

CNB 3.1.3. Amosa condutas de 
respecto e coidado cara os seres vivos. 

B 3.2. Observar e identificar, de maneira 
elemental e en equipo, algún ser vivo no seu 
medio natural ou na aula e comunicar de xeito 
oral e escrito os resultados, empregando 
diferentes soportes. 

CNB 3.2.1. Recolle datos a partir da 
súa observación e comunicación 
empregando diferentes soportes. 

BLOQUE 4: MATERIA E ENERXÍA  



B 4.1. Adoptar medidas de protección 
medioambientais e poñelas en práctica na 
escola. 

CNB 4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla 
obxectos na escola. 
CNB 4.1.2. Identifica e adopta medidas 
de uso responsable de auga na escola. 

B 4.2. Experimentar e manipular instrumentos 
e obxectos sinxelos de uso cotiá identificando 
algunhas propiedades físicas. 

CNB 4.2.1. Identifica cor, dureza, 
cheiro, sabor e textura en materiais e 
obxectos de uso cotiá. 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E 
MÁQUINAS. 

 

B 5.1. Manexar obxectos e aparellos simples 
domésticos e escolares, describir os seus 
materiais e o seu funcionamento e utilizalos 
con seguridade evitando estereotipossexistas. 

CNB 5.1.1. Coñece e nomea os oficios 
das persoas do seu contorno e evita 
estereotipos sexistas. 

B 5.2. Empregar o ordenador identificando os 
compoñentes básicos e coidando o seu uso. 

CNB 5.2.1. Identifica e nomea 
correctamente as partes dun 
ordenador cando traballa con el. 
CNB 5.2.2. Emprega o ordenador de 
forma guiada e fai un bo uso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS  

B 1.1. Realizar traballos de investigación que 
partan do establecemento de conxecturas, 
da observación, experimentación e da toma 
de conciencia dos sentimentos e sensacións 
como medios básicos para obter 
información, seleccionala, organizala, 
extraer conclusións e comunicalas sen 
esquecer a introducción ao manexo das TIC 
para este fin e valorando o esforzo 
realizado. 

CSB 1.1.1. Fai conxeturas, predicións e 
recolle información a través da 
observación e experimentación, 
iniciándose no emprego das TIC e outras 
fontes directas e indirectas, seleciona a 
información relevante e a organiza, 
obtén conclusións sinxelas e as 
comunica. 
CSB 1.1.2. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas coidando a súa presentación, ten 
iniciativa na toma de decisións e asume 
responsabilidades. 

B 1.2. Traballar en equipo e adoitar un 
comportamento de respecto e tolerancia 
ante as achegas alleas 

CSB 1.2.1. Participa en actividades 
individuais e de grupo adoitando un 
comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o 
esforzo e o coidado do material. 

B 1.3. Empregar os mapas mentais como 
unha técnica básica de estudo. 

CSB 1.3.1. Elabora algúns mapas mentais 
sinxelos como técnica básica de estudo. 

B 1.4. Coñecer e iniciarse no emprego da 
terminoloxía propia da área. 

CSB 1.4.1. Identifica a terminoloxía 
propia da área. 

BLOQUE 2: O MUNDO QUE NOS RODEA  

B 2.1. Identificar os elementos principais da 
contorna partindo do máis próximo a través 
da observación e uso das TIC. 

CSB 2.1.1. Elabora e recolle información 
sobre aspectos da súa contorna natural, 
empregando imaxes, debuxo e outras 
fontes incluídas nas TIC. 
CSB 2.1.2. Describe os elementos 
básicos da súa contorna máis próxima. 

B 2.2. Recoñecer as características básicas 
do aire e a auga observadas e 
experimentadas a través dos sentidos  
B 2.3. Recoñecer e valorar a importancia que 
o aire e a auga teñen para a vida e 
reflexionar sobre a importancia que o uso 
responsable ten na súa contorna máis 
próxima. 

CSB 2.9.1. Identifica algunha medida 
para a conservación da natureza máis 
próxima. 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDADE  

B 3.1. Recoñecer as relacións simples de 
parentesco familiar e os seus roles 
identificándose, situándose e valorando a 
pertenza a unha familia con características 
propias así como contribuíndo ao reparto 
equitativo das tarefas domésticas entre os 

CSB 3.1.1. Identifica as relacións de 
parentesco, discrimina os roles 
familiares e contribúe ao reparto 
equitativo das tarefas domésticas entre 
os membros da familia.g 



seus membros. 

B 3.2. Coñecer e respectar todos os 
elementos que conforman a escola e as súas 
función. 

CSB 3.2.1. Identifica aos membros da 
comunidade escolar, describe as tarefas 
que desenvolven e as respectan. 

B 3.3. Recoñecer a pertenza a certos grupos 
e participar neles respectando os principios 
básicos de convivencia. 

CSB 3.3.1. Respecta as normas de 
convivencia establecidas na familia e na 
escola. 

B 3.4. 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. 

CSB 3.4.1. Identifica as partes da casa, as 
representa nun esbozo e coñece e 
explica o uso que se fai delas. 
CSB 3.4.2. Identifica diferentes tipos de 
vivendas e describe oralmente as 
diferenzas. 

B 3.8. Coñecer algunha das grandes 
manifestacións culturais que se celebran na 
escola valorando a súa diversidade e 
contribuíndo á súa conservación. 

CSB 3.8.1. 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. 

BLOQUE 4: AS PEGADAS DO TEMPO  
B 4.2. Reconstruir a memoria do pasado próximo 
partindo de fontes familiares a través da realización 
dunha árbore xenealóxica sinxela dos membros da 
súa familia. 

CSB 4.2.1. Explica oralmente unha 
árbore xenealóxica sinxela dos membros 
da súa familia. 

B 4.3. Ser consciente do paso do tempo, empregando 
como unidades de medida, os días, as semanas, os 
meses, o ano, as estacións e o calendario como 
instrumento para medir e representar o paso do 
tempo. 

CSB 4.3.1. Sabe o número de días que 
ten unha semana e os meses, nomea os 
meses do ano e diferenza as estacións 
segundo as súas características. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A DIGNIDADE 
DA PERSOA 

 

B 1.1. Crear unha imaxe positiva dun 
mesmo/a valorando positivamente as súas 
características físicas e calidades, 
expresándoa mediante a linguaxe oral e 
representacións. 

VSCB 1.1.1. Expresa a percepción da súa 
propia identidade. 
VSCB 1.1.2. Expresa oralmente a súa 
autodescrición. 
VSCB 1.1.3. Manifesta verbalmente unha 
visión positiva das súas características 
físicas e calidades persoais. 

B 1.2. Tomar conciencia das emocións, 
recoñecendo os signos físicos que as poden 
acompañar. 

VSCB 1.2.1. Identifica e comunica as súas 
emocións. 

B 1.3. Autorregular as condutas cotiás e 
adquirir algunha estratexia de control dos 
impulsos. 

VSCB 1.3.1. Participa na práctica de 
técnicas de relaxación.  
VSCB 1.3.3. Interpreta a contorna e 
desenvólvese nela con autonomía. 

B 1.4. Desenvolver actitudes para actuar 
con motivación e responsabilidade. 

VSCB 1.4.1. Realiza as tarefas seguindo 
as pautas acordadas. 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN E RESPECTO NAS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 

B 2.1. Expresar opinións, emocións e 
estados de ánimo empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non 
verbal. 

VSCB 2.1.2. Responde preguntas 
relacionadas con situacións vividas e con 
imaxes observadas. 
VSCB 2.1.3. Emprega a comunicación 
verbal para comunicar afectos e 
emocións con amabilidade. 

B 2.2. Aprender a comunicarse expresando 
de forma clara as ideas escoitando con 
atención e respectando a quenda de 
palabra. 

VSCB 2.2.2. Escoita, entende e dá 
sentido ás ideas que expoñen outras 
persoas durante o traballo en equipo. 
VSCB 2.2.3. Conversa sobre un tema 
proposto e respecta a quenda de 
palabra. 

B 2.3. Comprender a outras persoas, 
detectar e expresar as súas características e 
identificar as súas emocións. 

VSCB 2.3.1. Describir oralmente as 
características de diferentes persoas. 

B 2.4. Describir e comprender as diferenzas 
entre as persoas, realizar valoracións 
positivas das súas calidades e facer 
cumprimentos. 

VSCB 2.4.2. Identifica necesidades dos 
seus compañeiros/as, resalta as súas 
calidades e emite cumprimentos. 

BLOQUE 3: A CONVIVENCIA E OS VALORES 
SOCIALES 

 

B 3.1. Participar en actividades grupais e de 
equipo, tendo en conta as propias 
necesidades e amosando unha boa 
disposición para recibir e dar axuda. 

VSCB 3.1.1. Desenvolve actitudes de 
colaboración en situacións informais de 
interacción social. 
VSCB 3.1.2. Pide axuda, cando a precisa, 



e presta axuda aos compañeiros/as. 
VSCB 3.1.3. Mantén boas relacións cos 
compañeiros/as. 
VSCB 3.1.4. Pon de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais, 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos durante a interacción social 
na aula. 

B 3.2. Recoñecer, explicar e buscar solucións 
sinxelas aos conflitos habituais no colexio. 

VSCB 3.2.1. Soluciona os problemas 
persoais da vida escolar coa 
independencia adecuada á súa idade. 

B 3.3. Valorar as condutas cotiás en relación 
as normas de convivencia do colexio e 
realizar un uso responsable dos materiais 
escolares. 

VSCB 3.3.1. Coñece e enumera as 
normas de convivencia da aula. 
VSCB 3.3.2. Pon en práctica procesos e 
razoamentos sinxelos para valorar se 
determinadas condutas son acordes ás 
normas de convivencia escolares. 
VSCB 3.3.3. Fai uso adecuado do 
material. 

B 3.4. Participar activamente na vida cívica 
valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade de homes e mulleres. 

VSCB 3.4.1. Realiza diferentes tipos de 
actividades independentemente do seu 
sexo. 
VSCB 3.4.2. Colabora con persoas do 
outro sexo en diferentes situacións 
escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación das tarefas diversas realizadas polo alumnado na 

actividade diaria. 
- Resolución de exercicios de fichas propostas. 
- Dudas prantexadas a través das familias. 
- Titorías periódicas coas familias para seguir a súa evolución na 

área. 

Instrumentos: 
- Ficha de rexistro individual. 
- Chamadas telefónicas, correos electrónicos, whatsapp,  blog de 

aula, Abalar móvil... 
- Rexistro das actividades realizadas, tendo en consideración a 

cantidade delas realizadas e os erros que puideran ter nas 
mesmas. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- Alumnado co primeiro e co segundo trimestre superados:  

Farase a media aritmética das cualificacións dos trimestres 
anteriores e en caso de aproveitamento das actividades 
propostas para este terceiro trimestre, este resultado poderase 
incrementar ata dous puntos en función das tarefas e traballos 
realizados ao longo do período de confinamento; é dicir: 
  
Nota final = Nota 1º tr. + Nota 2º tr.   + (Máximo 2 puntos polas 
tarefas feitas)                 2 

- Alumnado con algún trimestre non superado: 
Se a media é igual ou superior a cinco a área quedará aprobada. 
En caso contrario, recorrerase aos procedementos anteriormente 
citados para facer unha avaliación da consecución dos criterios 
de avaliación recollidos no punto 1. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En Educación Primaria, tendo en conta a normativa vixente, non se 
lle efectúa esta proba ao alumnado desta etapa. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Nos dous grupos de 1º de Educación Primaria do centro, non hai 
ningún alumno/a que promocionara con áreas suspensas da súa 
anterior etapa de Educación Infantil. 
 

Criterios avaliación e de cualificación: Non proceden. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Non proceden. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Fichas de repaso, reforzo e/ou ampliación relacionadas co currículo 
da primeira e da segunda avaliacións distribuídas fundamentalmente 
polo correo electrónico, Abalar móbil e whatsapp. 

- Actividades aloxadas no blog de aula. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

        Séguese unha metodoloxía de atención individualizada centrada no 
alumno/a e os seus coñecementos e rendementos previos: 

- Alumnado con conectividade: Seguimento online a través do Abalar 
móbil, blog de aula e correo electrónico. 

- Alumnado sen conectividade: Contacto coordinado cos Servicios 
Sociais do Concello, ademais de establecer comunicación con eles/as 
por medio de vía telefónica e/ou por whatsapp. 

Materiais e 
recursos 

- Fichas de repaso, reforzo e/ou ampliación da área. 
- Blogs de aula: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmonforte/taxonomy/term/97 (1ºA) 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmonforte/taxonomy/term/222 
(1ºB) 

- Recursos en Internet. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Contacto periódico por medios básicos: vía telefónica, correo 
electrónico ou Abalar móbil.  

- Actividades aloxadas nos Blogs de aula (1º A e 1º B) do 
centro. 

Publicidade  
- Publicación obrigatoria na páxina web do centro (Blogs de 

aula). 


