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1. CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS  CLAVE.  PERFÍS  COMPETENCIAIS  DE  AREA/MATERIA.  RELACIÓN  DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CONCRETADOS POR NIVEL EDUCATIVO.

ÁREA DE MATEMÁTICAS  1º CICLO

Nº de

estándar

Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencias

MTB1.3.1 Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de 
problemas.

Emprega os medios tecnolóxicos de forma 
guiada.

CMCT, CAA, CD

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. Le e escribe números ata o 999. CMCT, CCL

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

Identifica o valor da posición das cifras. CMCT, CAA

MTB2.1.3 Realiza correctamente series tanto ascendentes 
como descendentes.

Realiza series sinxelas ascendentes e 
descendentes.

CMCT, CAA

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá 
números naturais ata o 999.

Interpreta números naturais ata o 999. CMCT, CAA, CCL

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada unha 
das súas cifras.

Descompón e compón números naturais con 
axuda. 

CMCT

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de 
suma e resta na resolución de problemas 
contextualizados.

Resolve problemas de suma ou resta dunha soa
operación.

CMCT, CAA

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación da multiplicación na resolución de 
problemas contextualizados.

Iníciase na resolución de problemas cunha 
operación de multiplicación.

CMCT, CAA
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MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental. Resolve operacións sinxelas de cálculo mental. CMCT, CAA

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á 
resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto.

Explica oralmente o procedemento aplicado na 
resolución de problemas sinxelos e comproba 
os resultados obtidos.

CMCT,  CSIEE, CAA

MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En 
punto, medias e cuartos)

Le a hora en reloxos analóxicos (En punto, e 
media e cuarto).

CMCT

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes 
moedas e billetes do sistema monetario da Unión
Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situación reais como figuradas.

Coñece o valor das diferentes moedas de euro 
e billetes.

CMCT, CAA, CSC

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes 
moedas e billetes do sistema monetario da Unión
Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situación reais como figuradas.

Coñece o valor das diferentes moedas de euro 
e billetes.

CMCT, CAA, CSC

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. Resolve problemas sinxelos de medida. CMCT, CAA

MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios 
sinxelos.

Interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. CMCT, CAA

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que 
impliquen dominio dos contidos traballados.

Resolve problemas xeométricos sinxelos. CMCT, CAA

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

Interpreta representacións gráficas sinxelas. CMCT, CAA

ÁREA DE MATEMÁTICAS 2º CICLO
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Nº de
estándar

Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencias

MTB1.2.1 Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas: revisa as operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, comproba e interpreta 
as solucións no contexto da situación, busca 
outras formas de resolución etc.

Resolve problemas sinxelos revisando os 
resultados obtidos.

CMCT, CAA, CSIEE

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, para aprender
e resolver problemas.

Mostra interese no uso de ferramentas 
tecnolóxicas.

CMCT, CD, CAA

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor 
de posición de cada unha das súas cifras.

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá (naturais, fraccións e decimais).

CMCT, CAA, CCL

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números 
naturais e decimais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras.

Descompón, compón e redondea números 
naturais e decimais.

CMCT, CAA

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador na resolución de problemas 
contextualizados. 

Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador.

CMCT, CAA

MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na 
resolución de problemas contextualizados.

Realiza operacións con números decimais. CMCT, CAA

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación e división (de ata 
dúas cifras) con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións cotiás.

Emprega algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división.

CMCT,

CAA

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo Emprega estratexias de cálculo mental. CMCT, CAA
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mental.

MTB2.4.5. Emprega a calculadora aplicando as regras do 
seu funcionamento para investigar e resolver 
problemas.

Emprega a calculadora. CMCT, CAA, CD

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de 
obxectos e espazos coñecidos elixindo a 
unidade e os instrumentos máis axeitados para 
medir e expresar unha medida, explicando de 
forma oral o proceso seguido e a estratexia 
utilizada.

Expresa lonxitudes, capacidades e masas de 
obxectos e espazos coñecidos elixindo a 
unidade.

CMCT, CCL, CAA

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade 
e masa en forma simple dando o resultado na 
unidade determinada de antemán.

Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade
e masa..

CMCT

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as 
medidas temporais e as súas relacións.

Usa as medidas temporais. CMCT, CAA

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea utilizándoas tanto 
para resolver problemas en situación reais coma 
figuradas.

Coñece a función, o valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do sistema
monetario da Unión Europea.

CMCT, CAA, CSC

MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, raio e diámetro.

Identifica e diferencia os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, raio e diámetro.

CMCT, CAA

MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o 
número de lados.

Identifica e nomea polígonos atendendo o 
número de lados (6 lados)

CMCT, CAA

MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, 
pirámides e os seus elementos básicos: vértices,
caras e arestas.

Recoñece e identifica poliedros, prismas, 
pirámides e os seus elementos básicos: 
vértices, caras (6) e arestas.

CMCT, CAA

MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: cono, Recoñece e identifica corpos redondos: cono, CMCT, CAA
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cilindro e esfera e os seus elementos básicos. cilindro e esfera.

MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada sobre as 
informacións que se presentan mediante gráficas
estatísticas.

Analiza as informacións que se presentan 
mediante gráficas.

CMCT, CAA

ÁREA DE MATEMÁTICAS 3º CICLO

Nº de
estándar

Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competenci
as

MTB1.4.1 Propón a resolución de retos e problemas coa
precisión, co esmero e co interese apropiado 
ao nivel educativo e a dificultade da situación.

Propón a solución a problemas axeitados ao 
seu nivel.

CMCT, CAA

MTB1.4.2 Desenvolve e aplica estratexias de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios) para crear e investigar 
conxecturas e construír e defender argumentos.

Aplica estratexias de razoamento para defender
argumentos.

CMCT, CCL 
CAA

MTB1.6.1 Realiza un proxecto, elabora e presenta un 
informe creando documentos dixitais propios 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), 
buscando, analizando e seleccionando a 
información relevante, utilizando a ferramenta 
tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus 
compañeiros.

Presenta un informe creando documentos 
dixitais propios.

CMCT, CD, 
CAA, CCL, 
CSIEE

MTB2.1.2 Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e 

Le, escribe e ordena números naturais, CMCT, CAA, 
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decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor 
de posición de cada unha das súas cifras.

fraccións e decimais ata a milésima. CCL

MTB2.2.1 Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas), utilizando razoamentos apropiados e
interpretando o valor de posición de cada unha 
das súas cifras.

Interpreta o valor da posición de cada cifra dun 
número (natural e decimal ata as milésimas).

CMCT, CAA, 
CCL

MTB2.2.2 Utiliza os números negativos en contextos reais. Usa os números negativos en contextos reais. CMCT

MTB2.3.1 Reduce dúas ou máis fraccións a común 
denominador e calcula fraccións equivalentes.

Reduce a común denominador  fraccións e 
calcula fraccións equivalentes.

CMCT

MTB2.3.2 Redondea números decimais á décima, 
centésima ou milésima máis próxima.

Redondea números decimais á décima, 
centésima ou milésima máis próxima.

CMCT

MTB2.5.1 Opera cos números coñecendo a xerarquía das 
operación.

Opera cos números coñecendo a xerarquía das 
operacións.

CMCT

MTB2.5.2 Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reais, establecendo equivalencias 
entre eles, identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución de 
problemas.

Utiliza diferentes tipos de números en contextos
reais.

CMCT, CCL

MTB2.6.3 Realiza operacións con números decimais. Realiza operacións con números decimais. CMCT

MTB2.6.4 Aplica a xerarquía das operacións e os usos da 
paréntese.

Aplica a xerarquía das operacións e os usos da 
paréntese.

CMCT, CAA

MTB2.7.1 Calcula e utiliza as porcentaxes dunha 
cantidade para expresar partes.

Calcula porcentaxes dunha cantidade CMCT

MTB2.7.5 Resolve problemas da vida cotiá utilizando Resolve problemas utilizando porcentaxes e CMCT, CCL, 
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porcentaxes e regra de tres en situacións de 
proporcionalidade directa, explicando oralmente 
e por escrito o significado dos datos, a situación 
formulada, o proceso seguido e as solucións 
obtida.

regra de tres. CAA

MTB2.8.1 Emprega e automatiza algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación e división con 
distintos tipos de números (naturais, enteiros, 
decimais e fraccións).

Emprega algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación e división con distintos tipos de
números  (naturais,  enteiros,  decimais  e
fraccións).

CMCT, CAA

MTB2.8.2 Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- 
multiplicativa, números menores de un millón, 
atendendo o valor de posición das súas cifras.

Descompón habitualmente de forma aditiva 
números menores dun millón.

CMCT

MTB2.8.9 Calcula o mcm e o mcd Calcula o mcm e o mcd CMCT

MTB2.8.10 Descompón números decimais atendendo ao 
valor de posición das súas cifras.

Descompón números decimais atendendo ao 
valor de posición das súas cifras.

CMCT

MTB2.8.11 Calcula tantos por cen en situacións reais. Calcula tantos por cen sinxelos. CMCT

MTB2.8.12 Elabora e emprega estratexias de cálculo 
mental.

Emprega estratexias de cálculo mental. CMCT, CAA

MTB2.9.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos 
contidos traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións, valorando 
as súas consecuencias e a conveniencia do seu 
uso.

Resolve problemas argumentando os resultados
obtidos e valorando as conclusións obtidas.

CMCT, CAA, 
CCL

MTB3.1.1 Estima lonxitudes, capacidades, masas, 
superficies e volumes de obxectos e espazos 

Estima lonxitudes, capacidades, masas, 
superficies e volumes de obxectos.

CMCT, CCL, 
CAA
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coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos 
máis axeitados para medir e expresar unha 
medida, explicando de forma oral o proceso 
seguido e a estratexia utilizada.

MTB3.1.2 Mide con instrumentos, utilizando estratexias e 
unidades convencionais e non convencionais, 
elixindo a unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida.

Mide con instrumentos expresando a medida 
axeitada.

CMCT, CAA

MTB3.2.1 Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade,
masa, superficie e volume en forma simple 
dando o resultado na unidade determinada de 
antemán.

Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade, masa, superficie e volume.

CMCT

MTB3.4.3 Resolve problemas utilizando as unidades de 
medida máis usuais, convertendo unhas 
unidades noutras da mesma magnitude, 
expresando os resultados nas unidades de 
medida máis axeitadas, explicando oralmente e 
por escrito o proceso seguido.

Resolve problemas utilizando as unidades de 
medida e explicando o proceso.

CMCT, CCL 
CAA

MTB4.1.1 Identifica e representa posicións relativas de 
rectas e circunferencias.

Identifica posicións relativas de rectas e 
circunferencias.

CMCT

MTB4.1.2 Identifica e representa ángulos en diferentes 
posicións: consecutivos, adxacentes, opostos 
polo vértice.

Identifica ángulos en diferentes posicións: 
consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice.

CMCT

MTB4.1.4 Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer 
representacións elementais no espazo.

Realiza gráficas sinxelas. CMCT

MTB4.2.1 Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e 
aos seus ángulos, identificando as relacións 
entre os seus lados e entre ángulos.

Identifica as relacións entre os lados e os 
ángulos dos triángulos.

CMCT

MTB4.2.2 Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas
tecnolóxicas para a construción e exploración

Utiliza instrumentos de debuxo para a 
construción de formas xeométricas.

CMCT, CD
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de formas xeométricas.

MTB4.3.1 Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, 
cadrado e triángulo.

Calcula a área e o perímetro de triángulos, 
cadrados e rectángulos.

CMCT

MTB4.3.2 Aplica os conceptos de perímetro e superficie de
figuras para a realización de cálculos sobre 
planos e espazos reais e para interpretar 
situacións da vida diaria.

Aplica os conceptos de perímetro e superficie 
para a realización dalgúns cálculos sobre 
planos e espazos reais.

CMCT, CAA

MTB4.4.1 Identifica e diferencia os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, raio, diámetro, 
corda, arco, tanxente e sector circular.

Identifica os elementos básicos da 
circunferencia e círculo (centro, raio, diámetro, 
corda, arco).

CMCT

MTB4.4.2 Calcula perímetro e área da circunferencia e do 
círculo.

Calcula perímetro e área de círculo e 
circunferencia.

CMCT

MTB5.2.2 Aplica de forma intuitiva a situacións familiares 
as medidas de centralización: a media 
aritmética, a moda e o rango.

Calcula a media aritmética e identifica a moda e
o rango.

CMCT, CAA

MTB5.2.3 Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: 
diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con
datos obtidos de situacións moi próximas.

Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: 
diagramas de barras e poligonais.

CMCT, CAA

MTB5.5.1 Resolve problemas que impliquen dominio dos 
contidos propios da estatística e probabilidade, 
utilizando estratexias heurísticas, de razoamento
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando 
decisións, valorando as consecuencias destas e 
a conveniencia da súa utilización.

Resolve problemas de estatística e 
probabilidade argumentando as decisións.

CMCT, CAA, 
CCL, CSIEE
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ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º CICLO

Nº de
estándar

Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competenci
as

LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, 
espera de quendas.  

Aplica as normas socio - comunicativas: escoita,
espera de quendas.  

CCL, CAA, 
CSC

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

- diálogos 

-exposicións orais guiadas, con axuda, cando 
cumpra, das tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

Interacciona nas diversas situacións de 
comunicación axeitadas a súa idade.

CCL, CD, 
CAA  CS,  
CSIEE

LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral 
dun texto oral sinxelo de uso habitual, do ámbito 
escolar e social.

Comprende, de forma global, a información 
xeral dun texto oral de xeito guiado.

CCL, CAA

LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á 
compresión literal.

Responde preguntas correspondentes á 
compresión literal.

CCL

LCB1.9.2 Organiza o discurso cunha secuencia coherente 
elemental.

Organiza o discurso cunha secuencia coherente
elemental.

CCL, CAA, 
CSIEE

LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse: escoita e pregunta para asegurar a
comprensión.  

Emprega a linguaxe oral para comunicarse: 
escoita e pregunta para asegurar a 
comprensión.  

CCL, CAA, 
CS,  CSIEE

LCB2.1.1 Le en voz alta, con pronunciación e entoación 
axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos 
apropiados á súa idade.  

Le en voz alta, diferentes tipos de textos moi 
sinxelos apropiados á súa idade.  

CCL

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo.  Identifica o tema dun texto sinxelo.  CCL, CAA
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LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos 
para comprender un texto.

Usa de forma guiada, coñecementos previos na 
comprensión dun texto.

CCL, CAA

LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para
a lectura voluntaria. 

Dedica, de xeito guiado, momentos para a 
lectura voluntaria. 

CCL

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

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para buscar 
información. 

Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para buscar 
información.  

CCL, CD, 
CAA

LCB3.1.1 Escribe, con axuda, en diferentes soportes, 
textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito 
escolar e social, atendendo á forma da mensaxe 
e a súa intención comunicativa)e respectando as 
normas gramaticais e ortográficas básicas: 
cartas, folletos informativos, noticias, instrucións, 
receitas, textos literarios… 

Escribe, con axuda, en diferentes soportes, 
textos sinxelos, cun modelo guiado.

CCL, CD, 
CAA

LCB3.1.2 Presenta os seus traballos con caligrafía clara e 
limpeza, evitando riscos etc.  

Presenta os seus traballos con caligrafía clara e
limpeza.

CCL, CAA

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos 
sinxelos, que ilustra con imaxes de carácter 
redundante co contido. 

Elabora e presenta, de forma guiada, textos 
sinxelos, que ilustra con imaxes.

CCL, CD, 
CAA

LCB3.6.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e
Comunicación para escribir e presentar textos 
moi sinxelos.  

Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información 
e Comunicación para escribir textos moi 
sinxelos.

CCL, CD, 
CAA

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais 
básicas: o nome, artigo, adxectivo, verbo.

Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais 
básicas: o nome, artigo, adxectivo.

CCL

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: 
presente, pasado e futuro ao producir textos 
orais e escritos. 

Utiliza os tempos verbais: presente, pasado e 
futuro.

CCL

CONCRECIÓN CURRICULAR PÁXINA  DE CEIP PLURILINGÜE DE OCA



LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas 
ortográficas propias do nivel e as aplica á 
escritura de textos sinxelos.

Usa o punto ao final das oracións, as comas 
nas enumeracións e as maiúsculas.

CCL

LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e 
número na expresión oral e escrita.  

Aplica as normas de concordancia de xénero e 
número na expresión oral e escrita.  

CCL

LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en 
grupo de textos literarios axeitados á súa idade.  

Realiza dramatizacións individualmente e en 
grupo axeitados á súa idade.  

CCL, CAA, 
CCEC, CSC

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

LCB1.1.2 Aplica as normas sociocomunicativas: escoita 
atenta, espera de quendas, participación 
respectuosa.

Aplica as normas sociocomunicativas: escoita 
atenta, espera de quendas, participación 
respectuosa.

CCL, CAA, 
CSC

LCB1.3.1 Participa  activamente  e  con  coherencia  na
secuencia das súas ideas en diversas situación
de comunicación:

- diálogos

- exposicións orais segundo modelo e guiadas, 
con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 
información e comunicación.

Participa con coherencia en diversas situacións 
de comunicación.

CCL, CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE

LCB1.4.1 Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para 
expresarse con progresiva precisión nos 
diferentes contextos de comunicación.

Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para 
expresarse.

CCL

LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral
de textos orais de uso habitual do ámbito 

Comprende de forma global a información xeral 
de textos orais de uso habitual e identifica o 

CCL, CAA
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escolar e social, identifica o tema e selecciona 
as ideas principais.

tema e selecciona as ideas principais.

LCB1.7.1 Elabora, imitando modelos, textos orais breves 
e sinxelos atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos)
e a súa intención comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos).

Elabora, imitando modelos, textos orais breves 
e sinxelos.

CCL, CAA, 
CSIEE

LCB2.1.1 Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e 
con certa expresividade, diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade.

Le en silencio e en voz alta, diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade.

CCL

LCB2.2.2 Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, 
adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura
e destacando as ideas principais.

Destaca as ideas principais dun texto. CCL, CAA

LCB2.10.1 Utiliza as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información.

Utiliza as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información.

CCL, CD, 
CAA

LCB3.1.1 Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo 
do ámbito escolar e social: atendendo á forma 
da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos) diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, contos, folletos 
informativos, narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, receitas, instrucións, 
normas….

Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo 
do ámbito escolar e social: atendendo á forma 
da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados)
seguindo un modelo.

CCL, CD, 
CAA

LCB3.3.1 Pon interese e esfórzase por escribir 
correctamente.

Pon interese e esfórzase por escribir 
correctamente.

CCL, CAA

LCB3.5.2 Elabora con creatividade textos breves do seu 
interese: contos, anuncios, rimas, cancións, 

Elabora textos breves do seu interese CCL, CD, 
CAA, CSIEE
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cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a súa 
compresión ou mellorar a súa presentación.

LCB3.7.1 Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar información, 
buscar imaxes, crear táboas e gráficas etc.

Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación para escribir 
textos e buscar información e buscar imaxes.

CCL, CD, 
CAA  

CSIEE

LCB4.2.3 Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
palabras nun texto.

Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
palabras nun texto (artigos, sustantivos, 
adxectivos, verbos).

CCL

LCB4.3.3 Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas
producións escritas.

Utiliza as normas ortográficas básicas. CCL

LCB4.4.3 Aplica as normas de acentuación e clasifica as 
palabras dun texto.

Identifique as palabras segundo as normas de 
acentuación.

CCL

LCB4.4.4 Usa os signos de puntuación ao producir textos
escritos. 

Usa os signos de puntuación (coma, punto, 
dous puntos e signos de exclamación e 
interrogación e puntos suspensivos). 

CCL

LCB4.5.1 Utiliza distintos programas educativos dixitais e 
outros recursos didácticos ao seu alcance e 
propios da súa idade como apoio e reforzo da 
aprendizaxe.

Utiliza distintos programas educativos dixitais e 
outros recursos didácticos ao seu alcance e 
propios da súa idade como apoio da 
aprendizaxe.

CCL, CD, 
CAA

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 3º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

LCB1.1.2 Transmite as ideas con claridade, coherencia e 
corrección.

Transmite as ideas con claridade, coherencia e 
corrección.

CCL, CAA
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LCB1.1.3 Escoita atentamente as intervencións dos 
compañeiros e segue as estratexias e normas 
para o intercambio comunicativo mostrando 
respecto e consideración polas ideas, 
sentimentos e emocións dos e das demais.

Sabe escoitar, esperar a quenda, respecta a 
opinión dos demais.

CCL, CAA, 
CSC

LCB1.3.1 Exprésase cunha pronunciación e unha dicción 
correctas: articulación, ritmo, entoación e 
volume.

Exprésase cunha pronunciación e unha dicción 
correcta: entoación e volume.

CCL

LCB1.3.3 Participa activamente en diversas situacións de
comunicación: Debates e diálogos. Exposicións
orais con e sen axuda das tecnoloxías da 
información e comunicación.

Participa en diversas situacións de 
comunicación: Debates, diálogos, exposicións 
orais.

CC, CD, CAA,
CSC, CSIEE

LCB1.3.4 Participa activamente e de forma construtiva 
nas tarefas de aula, cooperando en situacións 
de aprendizaxe compartida.

Participa activamente nas tarefas da aula 
cooperando en situacións de aprendizaxe 
compartida.

CCL, CAA, 
CSC, CSIEE

LCB1.4.2 Comprende a información xeral en textos orais 
de uso habitual, do ámbito escolar e social.

Comprende a información xeral en textos orais. CCL, CAA

LCB1.4.3 Interpreta o sentido dos elementos básicos do 
texto necesarios para a comprensión global 
(léxico, locucións).

Interpreta o sentido dos elementos básicos do 
texto para a súa comprensión.

CCL, CAA

LCB1.5.1 Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas 
expresións axeitadas para as diferentes 
funcións da linguaxe.

Utiliza un vocabulario axeitado a súa idade. CCL

LCB1.6.2 Identifica as ideas principais dun texto. Identifica as ideas principais dun texto. CCL, CAA

LCB1.6.3 Resume un texto distinguindo ideas principais e
secundarias.

Resume un texto. CCL, CAA

LCB1.8.2 Responde de forma correcta a preguntas Responde de forma correcta a preguntas CCL, CAA
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correspondentes á comprensión literal, 
interpretativa e crítica do texto, e infire o sentido
de elementos non explícitos nos textos orais.

correspondentes a comprensión literal.

LCB1.8.3 Utiliza a información recollida para levar a cabo 
diversas actividades en situacións de 
aprendizaxe individual ou colectiva.

Utiliza a información recollida para levar a cabo 
diversas actividades en situacións de 
aprendizaxe individual ou colectiva.

CC, CD, CAA 
CSC, CSIEE

LCB1.9.2 Recorda algunhas ideas básicas despois de 
escoitar un texto e exprésaas oralmente en 
resposta a preguntas directas.

Recorda algunhas ideas básicas despois de 
escoitar un texto e exprésaas oralmente en 
resposta a preguntas directas.

CCL, CAA

LCB1.9.3 Organiza e planifica o discurso axeitándose á 
situación de comunicación e aos diferentes 
modos discursivos (narrar, describir, informarse
e dialogar) empregando os recursos 
lingüísticos pertinentes.

Organiza e planifica o discurso. CCL, CAA, 
CSIEE

LCB2.1.1 Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos 
de textos apropiados á súa idade con 
velocidade, fluidez e entoación adecuada.

Le en voz alta, diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade con velocidade, fluidez 
e entoación adecuada.

CCL

LCB2.2.1 Entende a mensaxe de xeito global e identifica 
as ideas principais e as secundarias dos textos 
de diferente tipoloxía, do ámbito escolar e 
social, a partir da lectura dun texto en voz alta.

Entende a mensaxe de xeito global e identifica 
as ideas principais dos textos a partir da lectura 
dun texto en voz alta.

CCL, CAA

LCB2.2.2 Comprende, con certo grao de detalle, 
diferentes tipos de textos atendendo á forma da
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención
comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos).

Comprende diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe.

CCL, CAA

LCB2.3.1 Le en silencio coa velocidade adecuada textos 
de diferente complexidade.

Le en silencio coa velocidade adecuada textos 
de diferente complexidade.

CCL
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LCB2.4.2 Elabora resumos de textos lidos e identifica os 
elementos característicos dos diferentes tipos 
de texto.

Elabora resumos de textos lidos e identifica os 
elementos característicos dos diferentes tipos 
de texto.

CCL

LCB2.4.4 Elabora esquemas a partir de textos 
expositivos.

Elabora esquemas sinxelos. CCL, CAA

LCB2.7.1 Consulta diferentes fontes bibliográficas e 
textos de soporte informático para obter datos e
información para realizar traballos individuais 
ou en grupo.

Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos
de soporte informático para obter datos e 
información para realizar traballos individuais ou
en grupo.

CCL

LCB3.1.2 Escribe textos usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesivas e 
respectando as normas gramaticais e 
ortográficas.

Escribe textos, organizando as ideas con 
claridade e coherencia, respectando as normas 
gramaticais e ortográficas, seguindo modelos.

CCL, CD, 
CAA

LCB3.2.1 Resume o contido de textos propios do ámbito 
da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo 
as ideas principais, evitando parafrasear o texto
e utilizando unha expresión persoal.

Resume o contido de textos recollendo as ideas
principais, evitando parafrasear o texto e 
utilizando unha expresión persoal.

CCL, CAA, 
CCEC

LCB3.2.2 Aplica correctamente os signos de puntuación, 
as regras de acentuación e ortográficas propias
do nivel.

Aplica correctamente os signos de puntuación, 
as regras de acentuación e ortográficas propias 
do nivel.

CCL, CAA

LCB3.2.4 Emprega estratexias de procura e selección da 
información: tomar notas, elaborar esquemas, 
guións, borradores e mapas conceptuais.

Emprega algunha estratexia de procura e 
selección da información.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE

LCB3.4.2 Presenta un informe de forma ordenada e 
clara, utilizando soporte papel e informático, 
sobre problemas ou situacións sinxelas, 
recollendo información de diferentes fontes 
(directas, libros, Internet), seguindo un plan de 

Presenta un informe de forma ordenada e clara,
utilizando soporte papel e informático.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE
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traballo e expresando conclusións.

LCB3.7.1 Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: 
planificación, redacción, revisión e mellora. - 
Determina con antelación como será o texto, a 
súa extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a
presentación. - Adapta a expresión á intención, 
tendo en conta ao interlocutor e o asunto de 
que se trata. - Presenta os escritos con 
limpeza, claridade, precisión e orde os escritos.
- Reescribe o texto.

Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: 
planificación, redacción, revisión e mellora.

CCL, CAA, 
CSIEE

LCB3.8.1 Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar información, crear 
táboas e gráficas.

Usa Internet e as Tecnoloxías da Información e 
a Comunicación para escribir, presentar os 
textos e buscar información.

CCL, CD, 
CAA

LCB4.1.1 Identifica todas as categorías gramaticais pola 
súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do 
nome, expresar accións ou estados, enlazar ou
relacionar palabras ou oracións.

Identifica todas as categorías gramaticais 
(determinantes, pronomes, substantivos, 
adxectivos, verbos, preposicións e adverbios).

CCL

LCB4.2.1 Identifica e usa sinónimos e antónimos, 
palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos,
estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, 
siglas e abreviaturas.

Identifica sinónimos e antónimos, palabras 
polisémicas e homónimas, frases feitas, siglas e
abreviaturas.

CCL

LCB4.2.2 Recoñece palabras compostas, prefixos e 
sufixos e crea palabras derivadas

Recoñece palabras compostas, prefixos e 
sufixos e crea palabras derivadas.

CCL

LCB4.2.5 Identifica as oracións como unidades de 
significado completo. Recoñece a oración 
simple, diferencia suxeito e predicado.

Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e 
predicado.

CCL

LCB4.3.3 Recoñece e usa correctamente as normas 
ortográficas nas súas producións escritas.

Recoñece e usa correctamente as normas 
ortográficas nas súas producións escritas.

CCL
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LCB4.4.4 Usa con corrección os signos de puntuación. Usa os signos de puntuación. CCL

LCB4.4.5 Aplica as normas do uso da til. Aplica as normas do uso da til. CCL

LCB4.5.1 Utiliza distintos programas educativos dixitais 
como apoio e reforzo da aprendizaxe.

Utiliza distintos programas educativos dixitais 
como apoio da aprendizaxe.

CCL, CD, 
CAA

LCB5.1.1 Recoñece e valora as características 
fundamentais de textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos.

Recoñece as características fundamentais de 
textos literarios narrativos, poéticos e 
dramáticos.

CCL, CCEC

LCB5.4.1 Crea textos literarios (contos, poemas, 
cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de 
pautas ou modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas 
producións.

Crea textos literarios (contos, poemas, cancións
e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou 
modelos dados.

CC, CAA, 
CSIEE, CCEC

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de 
textos orais sinxelos procedentes da radio ou 
da televisión, próximos á experiencia infantil. 

Comprende a información xeral e relevante de 
textos orais sinxelos.

CCL, CAA

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

Participa activamente nunha conversa entre 
iguais.

CCL, CAA, 
CSC,  
CSEIEE

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou 
explicacións sobre a organización do traballo e 
pregunta, se é preciso, para verificar a súa 

Sigue as pautas ou explicacións breves na 
clase ordinaria.

CCL, CAA
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comprensión.  

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes
nos intercambios orais.  

Respecta as opinións dos outros. CCL, CSC, 
CCEC

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e valora o seu uso
fóra dela.  

Usa a lingua galega en diferentes contextos. CCL, CSC, 
CCEC

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo 
oral, mostra interese, unha actitude receptiva 
de escoita e respecta as opinións das demais 
persoas.  

Mostra interese nun intercambio comunicativo 
mantendo a atención no mesmo.

CCL, CSC, 
CCEC

LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para 
saudar, despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda.  

Usa as formas de tratamento axeitadas nos 
intercambios orais.

CCL, CAA

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas 
diferenzas, en especial ás referentes ao 
xénero, ás razas e ás etnias.  

Axeita a linguaxe ás diferenzas persoais. CCL, CSC

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos 
sinxelos, propios de situacións cotiás, como 
invitacións, felicitacións, notas e avisos ou 
mensaxes curtas.  

Comprende informacións concretas en textos 
sinxelos.

CCL

LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade 
adecuada.  

Le textos sinxelos en voz alta. CCL

LGB2.4.2. Coñece, de xeito xeral, o funcionamento da 
biblioteca de aula e de centro, como 
instrumento cotián de busca de información e 
fonte de recursos textuais diversos.

Fai uso da bibliotecas como fonte de 
información.

CCL, CAA, 
CSC

LGB2.5.1. Coida, conserva e organiza os seus libros.  Coida os seus libros. CCL, CAA, 
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CSC

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

Interésase pola lectura. CCL, CAA, 
CSC, CCEC

LGB2.7.2. Explica dun xeito moi sinxelo as súas 
preferencias lectoras.  

Comunica os gustos lectores. CCL,  CSC, 
CAA, CSIEE

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a 
situacións cotiás infantís como invitacións, 
felicitacións, notas ou avisos, utilizando as 
características habituais deses textos.  

Reescribe textos relativos a situación cotiás 
infantís.

CCL, CSIEE, 
CAA

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous 
puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación.  

Usa o punto e a coma nos seus escritos. CCL

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas,
con especial atención ao uso das maiúsculas.  

Usa axeitadamente as maiúsculas. CCL, CSC, 
CCEC

LGB3.1.5. Compón, seguindo modelos, textos 
relacionados coa escola (listaxes, descricións e
explicacións elementais) ou cos medios de 
comunicación social (novas sinxelas, titulares, 
pés de foto) sobre acontecementos próximo á 
súa experiencia.  

Segue modelos para compoñer textos próximos 
á súa experiencia.

CCL, CAA, 
CSIE

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas
de presentación establecidas: disposición no 
papel, limpeza e calidade caligráfica.  

Presenta textos ordenados. CCL, CD, 
CAA

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e 
recoñece nestes, enunciados, palabras e 
sílabas.  

Recoñece tipos de textos e diferenza palabras e
sílabas.

CCL, CAA

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada Diferenza as sílabas de cada palabra. CCL, CAA 
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palabra.   

LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de 
palabras dadas, frases ou textos.  

Identifica nomes propios. CCL, CAA

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas.  Sinala o xénero de palabras sinxelas. CCL, CAA

LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas 
máis sinxelas e aprecia o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.  

Coñece as normas ortográficas sinxelas. CCL, CSC, 
CCEC

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. Relaciona o son e a grafía. CCL, CAA

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, 
adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á autonomía lectora.  

Le textos en silencio de forma guiada. CCL, CCEC, 
CD

LGB5.6.1. Amosa curiosidade por coñecer outros 
costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade 
cultural.  

Valora a diversidade cultural. CCL, CCEC

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

LGB1.1.1 Comprende as ideas principais dun texto 
xornalístico oral informativo dos medios de 
comunicación audiovisual, emitido de xeito 
claro, directo e sinxelo.

Comprende as ideas xerais dun texto 
xornalístico oral, e é quen de extraer o sentido 
global.

CCL, CAA 

LGB1.1.2 Elabora un breve resumo dun texto oral. Resume brevemente un texto oral sinxelo. CCL, CSC 
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LGB1.7.1 Elabora textos sinxelos propios dos medios de 
comunicación mediante simulación.

Elabora textos orais sinxelos propios dos 
medios de comunicación.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE, 
CSC 

LGB1.2.1 Accede de xeito guiado a documentos, 
audiovisuais e dixitais para obter a información 
necesaria para realizar traballos ou completar 
información.

Extrae, de xeito guiado, información para a 
realización de traballos, de documentos 
audiovisuais e dixitais.

CCL, CD, 
CAA, CSC 

LGB1.3.1 Participa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo coas propostas propias.

Participa nunha conversa cun compañeiro, 
seguindo o tema, respectando turnos e 
aportando ideas.

CCL, CAA, 
CSC, CSEIEE

LGB1.3.2 Sigue unha exposición da clase e extrae o 
sentido global.

Sigue unha exposición da clase e extrae o 
sentido global.

CCL, CAA 

LGB1.3.3 Elabora e produce textos orais (explicacións 
sinxelas, exposicións, narracións...) 
presentando coherentemente a secuencia de 
ideas, feitos, vivencias e as súas opinións e 
preferencias, utilizando o dicionario se é 
preciso.

Elabora e produce textos orais presentando 
coherentemente as ideas e as súas opinións e 
preferencias.

CCL, CSIEE, 
CAA 

LGB1.3.4 Participa no traballo en grupo, así como nos 
debates.

Traballa axeitadamente en grupo e en debates, 
aportando ideas e asumindo responsabilidades 
dentro do grupo.

CCL, CSIEE, 
CAA, CCL 

LGB1.4.1 Atende as intervencións dos e das demais en 
actos de fala orais, sen interromper.

Atende as intervencións dos e das demais en 
actos de fala orais, sen interromper.

CCL, CSC 

LGB1.5.2 Respecta as opinións das persoas participantes
nos intercambios orais e é consciente da 
posibilidade de empregar a lingua galega en 
calquera intercambio oral dentro da escola ou 

Respecta as opinións dos demais, aínda que 
non as comparta, e considera a posibilidade de 
empregar a lingua galega para tal fin.

CCL, CSC, 
CCEC 
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fóra dela.

LGB1.5.4 Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas:
articulación e volume.

Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas:
articulación e volume.

CCL, CSC, 
CCEC

LGB1.5.5 Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas.

Participa na conversa formulando e contestando
preguntas.

CCL, CSC, 
CCEC, CAA 

LGB1.6.1 Planifica e elabora un discurso oral coherente, 
na secuencia de ideas ou feitos utilizando un 
vocabulario adecuado á súa idade.

Emprega un vocabulario axeitado a súa idade e 
un discurso oral coherente e previamente 
planificado.

CCL, CAA 

LGB1.6.3 Amosa un discurso oral claro, cunha pronuncia 
e entoación axeitada e propia da lingua galega.

Pronuncia e entoa de xeito correcto en lingua 
galega.

CCL, CCEC 

LGB1.8.1 Utiliza a expresividade corporal para reforzar o 
sentido das súas producións orais.

Utiliza a expresividade corporal para reforzar o 
sentido das súas producións orais.

CCL, CCEC, 
CSC, CAA 

LGB1.11.2 Usa, de maneira xeral, unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas.

Emprega unha linguaxe respectuosa coas 
diferenzas.

CCL, CSC

LGB2.1.1 Comprende a información relevante en textos 
propios de situacións cotiás e dos medios de 
comunicación social nos que esta se amose de 
forma evidente.

Comprende a información relevante en textos 
propios de situacións cotiás e dos medios de 
comunicación social nos que esta se amose de 
forma evidente.

CCL, CD, 
CSC 

LGB2.1.2 Identifica as ideas principais dun texto 
(narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á 
súa idade.

Identifica as ideas principais dun texto 
adecuado á súa idade.

CCL 
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LGB2.2.1 Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 
información de gráficos, esquemas sinxelos e 
ilustracións, relacionando esta co contido do 
texto que acompañan.

Comprende a información que proporcionan 
ilustracións ou pequenos gráficos que 
acompañan a un texto.

CCL, CAA, 
CSC, CSIEE, 
CMCT 

LGB2.3.3 Realiza o resumo dun texto sinxelo. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL, CAA

LGB2.4.1 Deduce, de maneira xeral, o posible contido 
dun texto antes de lelo, axudándose do título e 
as ilustracións.

Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun
texto antes de lelo, axudándose do título e as 
ilustracións.

CCL, CAA, 
CSIEE 

LGB2.5.1 Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías da 
información para obter información.

Utiliza as TIC de xeito guiado para obter 
información.

CCL, CD, 
CAA 

LGB2.6.2 Le textos en voz alta, sen dificultade e coa 
velocidade adecuada.

Le textos en voz alta, sen dificultade e coa 
velocidade adecuada.

CCL 

LGB2.9.1 Amosa interese pola lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación.

Identifica a lectura como fonte de aprendizaxe, 
medio de comunicación e fonte de lecer.

CCL, CAA, 
CSC, CCEC 

LGB2.10.2 Expresa, de maneira sinxela, opinións e 
valoracións sobre as lecturas feitas.

Opina e valora as lecturas feitas. CCL, CSC, 
CAA, CSIEE 

LGB3.1.2 Elabora o texto cunha estrutura definida, con 
coherencia xeral e de xeito creativo.

Escribe pequenos textos coherentes e 
creativos.

CCL, CAA, 
CSIEE 

LGB3.1.3 Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación 
(punto, coma, punto e coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación).

Emprega o punto, a coma, os dous puntos, 
puntos suspensivos e os signos de exclamación
e interrogación cando é necesario.

CCL 

LGB3.4.1 Elabora textos sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: carteis 

Elabora carteis publicitarios, anuncios e cómics, CCL, CSC, 
CCEC, CAA, 
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publicitarios, anuncios, cómic. que combinan texto e imaxes. CSIEE 

LGB3.5.1 Usa, de xeito guiado, programas informáticos 
de procesamento de texto.

Emprega programas de procesamento de texto 
sinxelos, con axuda.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE 

LGB4.1.2 Identifica o tempo verbal (presente, pasado e 
futuro) en formas verbais dadas.

Identifica o tempo verbal (presente, pasado e 
futuro) en formas verbais dadas.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada 
palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas.

Diferencia as sílabas que conforman cada 
palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE

LGB4.1.5.  Sinala o xénero e número de palabras dadas e
cámbiao.

 Sinala o xénero e número de palabras dadas e 
cámbiao.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. Aplica xeralmente as normas de acentuación. CCL, CD, 
CAA, CSIEE

LGB4.3.1.  Emprega con correccións os signos de 
puntuación.

Emprega os signos de puntuación. CCL, CD, 
CAA, CSIEE

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou 
non) como fonte de coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de gozo persoal.

Valora os textos da literatura galega (oral ou 
non) como fonte de coñecemento da nosa 
cultura.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptacións breves de obras 
clásicas e literatura actual, en diferentes 
soportes.

Le en silencio obras e textos en galego. CCL, CD, 
CAA, CSIEE

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 3º CICLO
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Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

LGB1.1.1 Comprende as ideas principais e secundarias 
dun texto oral, procedente da radio, da 
televisión ou de internet, identificando o tema e 
elaborando un resumo.

Comprende as ideas principais e secundarias 
de narracións orais, é quen de resumilas e de 
identificar o tema.

CCL, CAA 

LGB1.1.2 Comprende o significado literal e inferencial dun
texto oral, distinguindo a información da opinión.

Comprende textos orais, e aportan a súa propia 
opinión

CCL, CSC 

LGB1.2.2 Usa documentos audiovisuais como medio para
obter, identificar, clasificar, comparar e 
relacionar informacións.

Selecciona  información relevante de 
documentos audiovisuais.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE 

LGB1.4.2 Sigue unha exposición da clase e extrae as 
ideas máis destacadas.

Sigue unha exposición da clase e extrae as 
ideas máis destacadas.

CCL, CAA 

LGB1.4.3 Fai pequenas exposicións na aula adecuando o 
discurso ás diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir e expoñer), 
utilizando o dicionario se é preciso.

Fai pequenas exposicións na aula. CCL, CSIEE, 
CAA 

LGB1.6.2 Respecta as opinións das persoas participantes
nos intercambios orais e é consciente da 
posibilidade de empregar a lingua galega en 
calquera intercambio oral dentro da escola ou 
fóra dela.

Respecta as opinións dos demais, aínda que 
non as comparta, e considera a posibilidade de 
empregar a lingua galega para tal fin.

CCL, CSC, 
CCEC 

LGB1.6.5 Participa activamente na conversa formulando e
contestando preguntas.

Participa activamente na conversa formulando e
contestando preguntas.

CCL, CSC, 
CCEC, CAA 
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LGB1.7.2 Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando 
nexos adecuados.

Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando 
nexos básicos adecuados.

CCL 

LGB1.7.4 Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha 
pronuncia e entoación axeitada e propia da 
lingua galega.

Pronuncia e entoa de xeito correcto, un discurso
oral fluído, en lingua galega.

CCL, CCEC 

LGB1.10.1 Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 
contribúe activamente ao traballo en grupo.

Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 
contribúe activamente ao traballo en grupo.

CCL, CAA, 
CSIEE 

LGB1.12.2 Usa unha linguaxe respectuosa coas 
diferenzas.

Usa unha linguaxe respectuosa coas 
diferenzas.

CCL, CSC 

LGB2.1.1 Comprende a información relevante de textos 
procedentes dos medios de comunicación 
social ou propios de situacións cotiás.

Comprende a información relevante de textos 
procedentes dos medios de comunicación social
ou propios de situacións cotiás.

CCL, CD, 
CSC 

LGB2.1.2 Identifica as ideas principais e secundarias dun 
texto (narrativo, descritivo, expositivo e 
argumentativo).

Identifica as ideas principais e secundarias dun 
texto (narrativo, descritivo, expositivo e 
argumentativo).

CCL 

LGB2.3.2 Esquematiza as ideas dun texto, indicando as 
ideas principais e secundarias.

Esquematiza as ideas dun texto, indicando as 
ideas principais e secundarias.

CCL, CAA 

LGB2.3.3 Realiza o resumo dun texto. Realiza o resumo dun texto. CCL, CAA 

LGB2.5.1 Utiliza as tecnoloxías da información para 
localizar e seleccionar a información nun texto.

Utiliza as TIC para obter información. CCL, CD, 
CAA 

LGB2.5.2 Utiliza as tecnoloxías da información para 
organizar a información dun texto.

Utiliza as TIC para organizar a información dun 
texto.

CCL, CD 

LGB2.7.3 Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton
da voz adecuados.

Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton
da voz adecuados.

CCL

LGB2.8.3 Usa as bibliotecas virtuais para obter datos e Busca datos e información en algunha biblioteca CCL, CAA, 
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informacións, con autonomía. virtual. CD

LGB2.10.1 Amosa interese pola lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación.

Identifica a lectura como fonte de aprendizaxe, 
medio de comunicación.

CCL, CAA, 
CSS, CCEC

LGB2.11.2 Expresa opinións e valoracións sobre as 
lecturas feitas.

Opina e valora as lecturas feitas. CCL, CSC, 
CAA, CSIEE

LGB3.1.2 Elabora o texto cunha estrutura clara, con 
coherencia e cohesionando os enunciados.

Escribe pequenos textos coherentes e 
creativos.

CCL, CAA, 
CSIEE

LGB3.1.3 Respecta as regras de puntuación no texto. Respecta as regras de puntuación no texto. CCL

LGB3.1.4 Aplica a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha 
linguaxe non sexista.

Aplica as reglas básicas ortográficas, léxicas, 
morfosintácticas, e acentuación.

CCL, CSC, 
CCEC

LGB3.2.4 Escribe textos coherentes e cohesivos, usando 
o rexistro adecuado.

Escribe textos coherentes e cohesionados. CCL, CSC, 
CCEC

LGB3.5.1 Usa as TIC na procura de información ou para 
consultar o dicionario.

Usa, de forma guiada, as TIC na procura de 
información ou para consultar o dicionario.

CCL, CD, 
CAA, CSIEE

LGB3.5.2 Emprega procesadores de textos de maneira 
autónoma.

Emprega procesadores de textos con certa 
autonomía.

CCL, CAA, 
CSIEE, CD

LGB3.5.4 Utiliza as TIC para realizar presentacións. Utiliza as TIC para realizar presentacións. CCL, CD, 
CSIEE

LGB3.7.1 Coida a presentación dos traballos escritos, en 
calquera soporte.

Entregan distintos soportes os seus escritos con
limpeza, marxes, boa letra, separación entre 
parágrafos, interliñado.

CCL, CD, 
CAA

LGB4.1.1 Recoñece as diferentes categorías gramaticais 
pola súa función na lingua: substantivo, artigo, 
pronome, adxectivo, adverbio, verbo, 
preposición, conxunción e interxección.

Recoñece as diferentes categorías gramaticais 
pola súa función na lingua: substantivo, artigo, 
pronome, adxectivo, adverbio, verbo, 
preposición, conxunción e interxección.

CCL, CAA

LGB4.1.2 Conxuga e usa con corrección as formas Usa con corrección as formas verbais. CCL, CAA
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verbais persoais e non persoais dos verbos.

LGB4.1.3 Diferencia as sílabas que conforman cada 
palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas.

Separa as sílabas das palabras e sinala a sílaba
tónica.

CCL, CAA

LGB4.1.5 Identifica as oracións simples, recoñecendo o 
verbo e os seus complementos: o suxeito; 
utiliza correctamente a concordancia de xénero 
e número e recoñece os complementos do 
nome.

Identifica as oracións simples, recoñecendo o 
verbo e os seus complementos: o suxeito; utiliza
correctamente a concordancia de xénero e 
número.

CCL, CAA

LGB4.2.1 Aplica correctamente as normas de acentuación
xerais e de acentuación diacrítica, así como as 
demais normas ortográficas, e aprecia o seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

Acentúa as palabras cando é preciso, seguindo 
as normas básicas de acentuación e a 
acentuación diacrítica básica.

CCL, CSC, 
CCEC

LGB4.3.1 Emprega con correccións os signos de 
puntuación.

Emprega con corrección os signos de 
puntuación.

CCL

LGB5.2.1 Le en silencio obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptacións de obras clásicas 
e literatura actual, adaptadas á idade e en 
diferentes soportes

Le en silencio obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptadas á idade e en 
diferentes soportes.

CCL, CCEC, 
CD

LGB5.3.1 Recoñece as características fundamentais dos 
diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e 
teatro.

Recoñece se un texto é narrativo, poesía ou 
teatro, e define as súas características 
principais.

CCL, CCEC

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 1º CICLO
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Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

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.

Iníciase na recollida de información e no 
emprego das TICS.

CAA, CCL, 
CD, CMCCT

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.

Comeza a realización autónoma das tarefas 
coidando a presentación.

CSIEE, CAA, 
CSC

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 de grupo 
adoitando un comportamento axeitado.

CSC, CAA

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

Completa un mapa conceptual sinxelo. CAA

CSB1.4.1 Identifica a terminoloxía propia da área. Identifica a terminoloxía propia da área de xeito 
guiado.

CCL,CMCCT,
CSC

CSB2.1.2 Realiza un uso responsable da auga na súa vida
cotiá.

Realiza un uso responsable da auga na súa 
vida cotiá.

CSC

CSB2.2.1 Identifica os lugares onde hai auga na contorna 
e localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe
a auga doce e salgada no territorio.

Identifica os lugares onde hai auga salgada e 
doce na contorna.

CMCCT, CD, 
CAA

CSB2.4.1 Nomea os elementos e as características 
básicas dos ecosistemas sobre os que se 

Identifica os elementos esenciais dos CMCCT, CCL
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investigou na aula. ecosistemas a partir de cuestións previas.

CSB2.5.2 Describe as paisaxes de costa diferenciándoas 
das de interior.

Identifica as paisaxes de costa diferenciándoas 
das de interior.

CMCCT, CCL

CSB2.5.3 Coñece e leva á practica accións positivas para 
a protección do medio natural.

Coñece accións positivas para a protección do 
medio natural.

CMCCT, CSC

CSB2.8.1 Elabora un esbozo do plano do barrio no que 
este situada a escola e deseñar posibles 
itinerarios de acceso desde a súa casa.

Elabora un itinerario sobre un plano dado. CMCCT, 
CAA, CSIEE

CSB3.3.1 Describe algunhas accións da cidadanía que 
contribúen ao desenvolvemento dunha 
convivencia pacífica.

Nomea accións pacíficas da cidadanía. CSC, CCL

CSB3.5.1 Explica oralmente algunhas festas, costumes, 
folclore, propias da escola, da cidade, da 
comunidade así como algunha obra que sexa 
moi representativa na contorna próxima.

Identifica conmemoracións propias da contorna. CSC, CCL, 
CCEC

CSB3.7.1 Describe as funcións das profesións que lle son 
máis novas, responsabilidades, ferramentas que
empregan e o servizo que lle prestan á 
poboación.

Describe profesións actuais. CSC, CCL

CSB3.7.2 Diferencia entre traballos na natureza, traballos 
nas fábricas e traballos que prestan servizos.

Diferencia os sectores produtivos. CSC, CAA

CSB3.8.2 Recoñece a importancia do coidado e limpeza 
da vía pública e dos seus elementos.

Recoñece a importancia do coidado e limpeza 
da vía pública e dos seus elementos.

CSC

CSB4.3.1 Ordena cronoloxicamente distintas secuencias 
que indican a evolución no tempo de obxectos, 
persoas, feitos ou acontecementos sobre os que
se investigou.

Ordena cronoloxicamente no tempo obxectos. CMCCT, CSC

CSB4.4.1 Coñece a importancia que ten a conservación Valora os acontecentos históricos para entender CSC,CCEC
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dos restos históricos para entender a historia da 
vida humana.

a vida humana.

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 2º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

CSB1.1.2. Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas, ten iniciativa na
toma de decisións e asume responsabilidades. 

Manifesta autonomía na planificación e 
execución de tarefas.

CSIEE, CAA 

CSB1.1.3. Realiza as tarefas encomendadas e presenta 
os traballos de maneira ordenada, clara e 
limpa. 

Realiza as tarefas e os traballos de maneira 
ordenada e limpa.

CAA, CCL, 
CMCCT 

CSB1.2.1. Participa en actividades individuais e de grupo, 
e emprega estratexias de traballo cooperativo 
valorando o esforzo e o coidado do material.

Participa en actividades individuais e de grupo 
valorando o esforzo e o coidado do material.

CSC, CAA

CSB2.2.1. Explica e compara as distintas formas de 
representación da Terra, planos, mapas, 
planisferios e globos terráqueos identificando 
polos, eixe e hemisferios.

Diferenza e explica as diferentes formas de 
representación da Terra, mapas, planisferios e 
globos terráqueos.

CMCCT, 
CCL, CAA 

CSB2.4.1. identifica e clasifica distintos tipos de mapas, 
define que é a escala nun mapa, o seu uso e 
emprega e interpreta os signos convencionais 
básicos que poden aparecer nel. 

Identifica distintos tipos de mapas e define que 
é a escala nun mapa.

CMCCT, CAA

CSB2.5.1 Define tempo atmosférico, identifica os distintos
instrumentos de medida que se utilizan para a 
recollida de datos atmosféricos clasificándoos 
segundo a función e información que 
proporcionan e fai medicións, interpretacións de

Define tempo atmosférico e identifica os 
distintos instrumentos de medida que se utilizan
para a recollida de datos atmosféricos.

CMCCT, 
CCL, CAA
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datos e predicións do tempo atmosférico. 

CSB2.6.1. Define hidrosfera, e identifica e nomea as 
grandes masas e cursos de auga, explicando 
como se forman as augas subterráneas, como 
afloran e como se accede a elas.

Define hidrosfera, nomea as grandes masas e 
cursos de auga.

CMCCT, 
CCL, CSC

CSB2.6.3. Identifica e nomea os tramos dun río e as 
características de cada un deles.

Identifica os tramos dun río e as características 
de cada un deles.

CMCCT, 
CCL, CAA 

CSB2.7.2. Identifica e explica as diferenzas entre rochas e
minerais, describe os seus usos e utilidades 
clasificando algúns minerais segundo as súas 
propiedades. 

Diferencia entre rochas e minerais e nomea os 
seus usos.

CMCCT, CCL

CSB2.8.1 Localiza nun mapa as principais unidades de 
relevo en Galicia e as súas vertentes 
hidrográficas. 

Localiza nun mapa as principais unidades de 
relevo en Galicia e as súas vertentes 
hidrográficas.

CSC, CAA

CSB3.2.1. Identifica as principais institucións de Galicia e 
do Estado español e describe as súas funcións.

Identifica as principais institucións de Galicia e 
do Estado español.

CSC, CCL

CSB3.3.1. Identifica a división de poderes do Estado e 
cales son as atribucións recollidas na 
Constitucións para cada un deles. 

Diferenza os termos: concello, provincia, 
comunidade autónoma e estado e localiza en 
mapas políticos as distintas comunidades 
autónomas.

CCL, CSC

CSB3.5.1. Define demografía e comprende os principais 
conceptos demográficos. 

Identifica os termos demografía, inmigración, 
natalidade, mortandade e crecemento natural.

CCL, CSC

CSB3.6.2. Coñece o significado dalgunhas sinais de 
tráfico, recoñece a importancia de respectalas e
as utiliza tanto como peón ou peoa e como 
persoa usuaria de medios de transporte 
(abrocharse o cinto, non molestar a persoa 
condutora...).

Coñece o significado dalgunhas sinais de tráfico
e recoñece a importancia de respectalas.

CSC, CCL 
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CSB4.1.1. Define o concepto de prehistoria e historia, 
asociándoa as distintas idades aos feitos que 
marcan o seu inicio e final. 

Define o concepto de prehistoria e historia 
asociándoas aos feitos que marcan o seu inicio 
e o seu final.

CSC, 
CMCCT, CCL

CSB4.3.1. Recoñece o século como unidade de medida 
do tempo histórico e localiza feitos situándoos 
como sucesivos a.C o d.C.

Recoñece o século como unidade de medida e 
localiza feitos a.C e d.C.

CMCCT, CSC

CSB4.4.1 Sitúa nunha liña do tempo os feitos 
fundamentais da prehistoria e historia de 
España e describe as principais características 
de cada unha delas. 

Sitúa nunha liña do tempo os feitos 
fundamentais da prehistoria e a historia de 
España.

CMCCT, 
CSC, 

CCEC, CCL

CSB4.4.4. Data a Idade Antiga e describe as 
características básicas da vida naquel tempo, 
en especial as referidas á romanización. 

Data a Idade Antiga e describe as 
características básicas da vida naquel tempo.

CMCCT, 
CSC, CCEC

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 3º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

CSB1.1.1 Busca, selecciona e organiza información 
concreta e relevante, a analiza, obtén 
conclusións, reflexiona respecto ao proceso 
seguido e o comunica oralmente e/ou por 
escrito.

Busca información e a selecciona 
comunicándoa.

CAA, CMCT, 
CCL, CD

CSB1.2.1 Utiliza as tecnoloxías da información e a 
comunicación (internet, blogs, redes sociais...) 
para elaborar traballos coa terminoloxía 
adecuada aos temas tratados.

Utiliza as tecnoloxías da información e a 
comunicación para elaborar traballos.

CD, 
CAA, CCL, 
CMCT, CSC
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CSB1.2.2 Analiza informacións relacionadas coa área e 
manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación.

Analiza información utilizando imaxes, 
esquemas, resumos empregando as TIC.

CD, CAA, 
CCL, CMCT, 
CSC

CSB1.3.2 Expón oralmente de forma clara e ordenada, 
contidos relacionados coa área, que 
manifesten a comprensión de textos orais e /ou
escritos.

Expón oralmente contidos relacionados coa 
área.

CCL, CAA, 
CMCT, CSC

CSB2.1.1 Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
mapas, incluíndo os planisferios, define que é a
escala nun mapa e emprega e interpreta os 
signos convencionais máis usuais que poden 
aparecer nel.

Identifica os diferentes tipos de mapas e 
interpreta os signos convencionais máis usuais 
que poden aparecer nel.

CMCT, CAA

CSB2.2.1 Define clima, nomea os seus elementos e 
identifica os factores que o determinan.

Define clima e nomea os seus elementos. CMCT, CCL

CSB2.3.1 Define paisaxe, identifica os seus elementos e 
explica as características dos principais 
paisaxes de España e de Europa valorando a 
súa diversidade.

Define paisaxe e explica algúns dos principais 
paisaxes de España e de Europa.

CMCT, CCL, 
CSC

CSB2.4.1 Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas
vertentes hidrográficas e o seu clima.

Localiza nun mapa algún relevo de España e 
Europa, algunhas das súas vertentes 
hidrográficas e o seu clima.

CMCT

CSB2.4.2 Recoñece as principais características do 
relevo, os ríos e o clima de Europa.

Recoñece algunhas características do relevo e 
algúns ríos de España e Europa.

CMCT, CAA

CSB3.1.1 Explica que é a Unión Europea e cales son os 
seus obxectivos políticos e económicos e 
localiza nun mapa os países membros e as 
súas capitais.

Explica que é a Unión Europea e localiza nun 
mapa os países membros e as súas capitais.

CSC, CAA

CSB3.2.1 Define poboación dun territorio e identifica os Define poboación dun territorio e os factores CSC, CCL
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principais factores que inciden nesta e defíneos
correctamente.

que inciden nesta.

CSB3.4.2 Identifica e describe os principais problemas 
actuais da poboación: superpoboación, 
envellecemento, inmigración etc.

Identifica os principais problemas da poboación 
actual: envellecemento, inmigración, etc.

CSC, CCEC

CSB3.5.1 Identifica os tres sectores de actividades 
económicas e clasifica distintas actividades no 
grupo ao que pertencen.

Define os tres sectores de actividades 
económicas.

CSC, CMCT

CSB3.5.2 Explica as actividades relevantes dos sectores 
primario, secundario e terciario en España e 
Europa e as súas localizacións nos territorios 
correspondente.

Explica as actividades máis relevantes dos tres 
sectores en España e Europa.

CSC, CCL

CSB3.9.1 Identifica diferentes tipos de empresa segundo 
o seu tamaño e o sector económico ao que 
pertencen ás actividades que desenvolven.

Identifica diferentes tipos de empresa e as 
actividades que se desenvolven.

CSC, CMCT

CSB4.1.1 Define o concepto de prehistoria, identifica a 
idea de idade da historia e data as idades da 
historia, asociadas aos feitos que marcan os 
inicios e finais nomeando algunhas fontes da 
historia representativas de cada unha delas.

Define o concepto de prehistoria e historia así 
como as súas etapas.

CSC, CAA, 
CCEC, CCL, 
CMCT

CSB4.3.1 Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas 
máis importantes das distintas idades da 
historia en España.

Sitúa na liña do tempo as principais etapas 
históricas de España.

CMCT, CSC, 
CCEC

CSB4.3.5 Explica os principais acontecementos que se 
produciron durante o s. XIX e XX e que 
determinan a nosa historia contemporánea.

Recoñece acontecementos da historia do 
século XIX e XX.

CSC, CCEC, 
CAA
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ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 1º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na
planificación de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións.

Observa e planifica accións e tarefas sinxelas. CAA, 
CMCCT, 
CSIEE

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.

Respecta aos compañeiros/as, as normas de 
aula e coida o material.

CAA, 
CMCCT, 
CSC, CSIEE

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo 
humano e compárao co doutros seres vivos.

Describe as partes do corpo. CMCCT, 
CCL, CSC

CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como 
funcións vitais.

Recoñece a respiración e a nutrición como 
funcións vitais.

CMCCT

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos 
propios e alleos.

Recoñece emocións e sentimentos básicos 
propios e alleos. 

CMCCT, 
CSC, CCL

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a 
adecuada alimentación coa propia saúde.

Valora o exercicio físico, o descanso e a boa 
alimentación co coidado dun mesmo. 

CMCCT, CSC

CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios aplica
o menú semanal de merendas na escola.

Identifica alimentos saudables no día a día. CMCCT

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e 
inertes observando o seu contorno.

Diferenza seres vivos e seres inertes no 
contorno. 

CMCCT, CCL

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a 
partir da observación, seres vivos do seu 
contorno adoptando hábitos de respecto.

Coñece e respecta os seres vivos do seu 
contorno. 

CMCCT, 
CCL, CSC
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CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. CMCT, CSC, 
CSIEE

CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e 
movementos cotiáns.

Recoñece o movemento de obxectos cotiáns. CMCT, CAA, 
CSIEE

CNB5.1.3. Manexa obxectos simples de uso cotián 
identificando as situacións que poden xerar 
risco e estereotipos sexistas.

Manexa obxectos de uso cotián. CMCCT, CSC

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

Emprega o ordenador de xeito guiado. CMCCT, CD

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 2º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou 
papel, de maneira ordenada, clara e limpa.

Presenta os traballos en papel de maneira 
ordenada, clara e limpa.

CCL, 
CMCCT, CD

CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións.

Manifesta autonomía na planificación e 
execución de tarefas.

CAA, 
CMCCT,

CSIEE

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que 
corresponde a cada un dos bloques de 
contidos.

Emprega axeitadamente o vocabulario que 
corresponde a cada un dos bloques de 
contados.

CMCCT, CCL

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende 
a súa importancia no funcionamento do 
organismo.

Localiza os principais órganos vitais e entende a
súa importancia.

CMCCT
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CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a 
relación co medio e as formas de coidalos.

Recoñece a importancia dos sentidos e as 
formas de coidalos.

CMCCT, CCL

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en función dos 
nutrientes principais.

Clasifica e diferencia alimentos en función dos 
nutrientes principais.

CMCCT

CNB2.3.2. Identifica sistemas de conservación alimentaria. Identifica sistemas de conservación alimentaria. CMCCT

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica animais 
vertebrados e invertebrados do seu contorno, 
con criterio científico.

Observa, identifica, recoñece as características 
básicas e clasifica animais vertebrados e 
invertebrados do seu contorno.

CMCCT

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica plantas do 
seu contorno, con criterio científico.

Observa, identifica, recoñece as características 
básicas e clasifica plantas do seu contorno.

CMCCT

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e elabora un 
protocolo para respectar a biodiversidade.

Identifica hábitats de seres vivos. CMCCT, CCL

CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, 
reprodución e alimentación.

Coñece e explica as funcións de relación, 
reprodución e alimentación.

CMCCT

CNB4.1.2. Explica algunhas características e propiedades 
do aire e as actuacións necesarias para evitar a
súa contaminación.

Explica algunhas características do aire e as 
actuacións necesarias para evitar a súa 
contaminación.

CMCCT, 
CCL, CSC

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas mesturas de uso 
doméstico.

Identifica algunhas mesturas de uso doméstico. CMCCT

CNB5.1.2. Coñece a enerxía que empregan as máquinas 
de uso habitual e explica a importancia da 
ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá.

Coñece a enerxía que empregan as máquinas 
de uso habitual.

CMCCT, CCL

CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en función dos 
materiais, das ferramentas e das máquinas que
empregan.

Identifica oficios en función dos materiais, das 
ferramentas e das máquinas que empregan.

CMCCT, 
CCL, CSC
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ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 3º CICLO

Nº de estándar Estándar de aprendizaxe avaliable Indicador mínimo de logro Competencia
s

CNB1.1.4 Manexa estratexias axeitadas para acceder á 
información dos textos de carácter científico.

Ten estratexias axeitadas para acceder á 
información de textos científicos.

CMCCT, 
CAA, CCL 

CNB1.2.1 Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións, identificando os criterios 
e as consecuencias das decisións tomadas.

Ten iniciativa na toma de decisións. CSIEE, CAA, 
CMCCT 

CNB1.3.1 Utiliza estratexias para estudar e traballar de 
forma eficaz, individualmente e en equipo, 
amosando habilidades para a resolución 
pacífica de conflitos.

Utiliza estratexias para traballar de xeito 
individual e en equipo, respectando as normas 
de convivencia.

CAA, CSC, 
CMCCT, 
CSIEE 

CNB1.4.1 Realiza proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións formulando 
problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material necesario, realizando,
extraendo conclusións e comunicando os 
resultados.

Realiza pequenas investigacións realizando 
hipóteses e comunicando resultados.

CMCCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE 

CNB2.1.1 Identifica e localiza os principais órganos 
implicados na realización das funcións vitais do 
ser humano.

Identifica e localiza órganos implicados nas 
funciona vitais do corpo humano.

CMCCT

CNB2.2.1 Identifica e describe as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións.

Identifica as principais características dos 
aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, 
circulatorio e excretor.

CMCCT, CCL

CONCRECIÓN CURRICULAR PÁXINA  DE CEIP PLURILINGÜE DE OCA



CNB2.3.1 Recoñece estilos de vida saudables e os seus 
efectos sobre o coidado e mantemento do 
funcionamento global do corpo.

Recoñece estilos de vida saudables. CMCCT, 
CCL, CSC 

CNB3.1.1 Identifica e describe a estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e 
sistemas nomeando as principais 
características e funcións de cada un deles.

Identifica a estrutura dos seres vivos: células, 
tecidos, órganos, aparellos e sistemas 
nomeando algunhas características e funcións.

CCL, CMCCT

CNB3.3.2 Recoñece e explica algúns ecosistemas: 
pradería, charca, bosque, litoral e cidade e os 
seres vivos que neles habitan.

Investiga ecosistemas próximos. CMCCT, CCL

CNB4.2.1 Identifica e explica algunhas das principais 
características das diferentes formas de 
enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica e química.

Identifica algunha das principais características 
das diferentes formas de enerxía.

CMCCT, CCL

CNB4.4.2 Separa os compoñentes dunha mestura 
mediante destilación, filtración, evaporación ou 
disolución.

Separa os compoñentes dunha mestura. CMCCT 

CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características 
das reaccións químicas: combustión, oxidación 
e fermentación.

Identifica as principais características das 
reaccións químicas.

CMCCT, CAA

CNB5.3.1 Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, 
constrúe un e explica algúns efectos da 
electricidade.

Identifica os elementos dun circuíto eléctrico. CMCCT, 
CSIEE, CCL 

CNB5.1.1 Identifica diferentes tipos de máquinas e 
clasifícaas segundo o número de pezas, o xeito
de accionalas e a acción que realizan.

Identifica e clasifica diferentes tipos de 
máquinas.

CMCCT, CAA

CNB5.4.1 Coñece e explica algúns dos grandes 
descubrimentos e inventos da humanidade.

Coñece algún dos grandes inventos e 
descubrimentos da humanidade.

CCL, 
CMCCT, CSC

CONCRECIÓN CURRICULAR PÁXINA  DE CEIP PLURILINGÜE DE OCA



EDUCACIÓN FÍSICA
1º CICLO

Estándar de aprendizaxe.
Mínimo esixible

2º CICLO
Estándar de aprendizaxe.

Mínimo esixible

3 ºCICLO
Estándar de aprendizaxe.

Mínimo esixible

2º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para
solucionar os conflitos de xeito razoable.

Mostra  boa  disposición  para  solucionar
confictos.

2º-EFB1.1.4-Recoñece  as  condutas
inapropiadas que se producen na práctica
deportiva.

Recoñece  as  as  condutas  inapropiadas
nas actividades deportivas.

2º-EFB1.1.1-Investiga, reflexiona e debate
de forma guiada sobre distintos aspectos
da moda e a imaxe corporal dos modelos
publicitarios.

Opina na clase sobre aspectos de moda e
imaxe corporal.

4º-EFB1.1.3-Mostra  boa  disposición  para
solucionar os conflitos de xeito razoable.

Mostra disposición para solucionar os conflitos
de xeito razoable.

4º-EFB1.1.4-Recoñece  as  condutas
inapropiadas  que  se  producen  na  práctica
deportiva.

Recoñece  as  condutas  inapropiadas  que  se
producen na práctica deportiva

4º-EFB1.1.1-Investiga, reflexiona e debate de
forma  guiada  sobre  distintos  aspectos  da
moda  e  a  imaxe  corporal  dos  modelos
publicitarios.

Reflexiona e debate sobre aspetos da moda e
imaxe corporal dos modelos publicitarios

6º-EFB1.1.3-Recoñece  e  cualifica
negativamente  as  condutas  inapropiadas
que  se  producen  na  práctica  ou  nos
espectáculos deportivos.

Recoñece  e  fai  crítica  das  conductas 
inapropiadas que se producen na práctica
deportiva ou en espectáculos deportivos.

6º-EFB1.1.1-Adopta  unha  actitude  crítica
ante  as  modas  e  a  imaxe  corporal  dos
modelos publicitarios.

Ten una opinión persoal e crítica sobre as
modas e imaxe corporal

6º-EFB1.1.2-Explica  aos  seus
compañeiros  e  compañeiras  as
características  dun  xogo  practicado  na
clase e o seu desenvolvemento.

Explica  aos  seus  compañeiros  o
desenvolvemento e as características dun
xogo practicado na clase



2º-EFB1.1.2-Explica  aos  seus
compañeiros as características dun xogo
practicado na clase.

Explica un xogo aos compañeiros

2º-EFB1.2.1-Utiliza  as  novas  tecnoloxías
para  localizar  a  información  que  se  lle
solicita.

Utiliza  de  maneira  guiada  as  novas
tecnoloxías  para  buscar  información
sinxela.

2º-EFB1.2.2-Presenta  os  seus  traballos
atendendo as pautas proporcionadas, con
orde, estrutura e limpeza.

Presenta os traballos con orde e limpeza

2º-EFB1.2.3-Expón  as  súas  ideas
expresándose  de  forma  correcta  en
diferentes  situacións  e  respecta  as
opinións dos e das demais.

Expón as súas ideas e respecta a opinión
dos e das demáis.

4º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros e
compañeiras  as  características  dun  xogo
practicado na clase.

Explica  aos  seus  compañeiros  as
características dun xogo practicado na clase.

4º-EFB1.1.5-Demostra  un  nivel  de
autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

Ten autoconfianza nas súas capacidades

4º-EFB1.2.1-Utiliza as novas tecnoloxías para
localizar a información que se lle solicita.

Utiliza  as  novas  tecnoloxías  para  localizar  a
información que se lle solicita.

4º-EFB1.2.2-Presenta  os  seus  traballos
atendendo  as  pautas  proporcionadas,  con
orde, estrutura e limpeza.

Presenta os traballos con orde e limpeza

4º-EFB1.2.3-Expón  as  súas  ideas
expresándose de forma correcta en diferentes

6º-EFB1.1.4-Demostra  un  nivel  de
autoconfianza  axeitada  ás  súas
capacidades.

Ten autoconfianza nas súas capacidades

6º-EFB1.2.1-Utiliza  as  novas  tecnoloxías
para localizar e extraer a información que
se lle solicita.

Utiliza as novas tecnoloxías para localizar
e extraer a información que se lle solicita.

6º-EFB1.2.2-Presenta  os  seus  traballos
atendendo as pautas proporcionadas, con
orde,  estrutura  e  limpeza,  e  utilizando
programas de presentación.

Utiliza programas de presentación (Word
e power point) para presentar os traballos
facendoo con orde e limpeza

6º-EFB1.2.3-Expón  as  súas  ideas  de
forma  coherente  e  exprésase  de  forma
correcta  en  diferentes  situacións  e



2º-EFB1.3.1-Participa  activamente  nas
actividades  propostas  buscando  unha
mellora da competencia motriz.

Participa  activamente  nas  actividades
propostas.

2º-EFB1.3.2-Demostra  certa  autonomía
resolvendo problemas motores.

Demostra  certa  autonomía  resolvendo
problemas motores

2º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o
coidado e hixiene do corpo.

Incorpora  nas  súas  rutinas  o  coidado  e
hixiene do corpo

2º-EFB1.3.4-Participa  na  recollida  e
organización  de  material  utilizado  nas
clases.

Participa  na  recollida  e  organización  de
material

situacións e  respecta  as  opinións dos e  das
demais.

Expón as súas ideas expresándose de forma
correcta en diferentes situacións e respecta as
opinións dos e das demais.

4º-EFB1.3.1-Participa  activamente  nas
actividades propostas buscando unha mellora
da competencia motriz..

Participa  activamente  e  buscando  mellorar  a
competencia motriz

4º-EFB1.3.2-Demostra  certa  autonomía
resolvendo problemas motores.

Demostra  certa  autonomía  resolvendo
problemas motores

4º-EFB1.3.6-Recoñece e respecta as normas
de educación viaria en contornos habituais e
non habituais.

Recoñece e respeta as normas de educación
viaria nas saídas

respecta as opinións dos e das demais.

Expón  as  súas  ideas  expresándose  de
forma correcta en diferentes situacións e
respecta as opinións dos e das demais.

6º-EFB1.3.1-Participa  activamente  nas
actividades  propostas  buscando  unha
mellora da competencia motriz.

Participa  activamente  nas  actividades
propostas  buscando  unha  mellora  da
competencia motriz.

6º-EFB1.3.2-Demostra  autonomía  e
confianza  en  diferentes  situacións,
resolvendo  problemas  motores  con
espontaneidade e creatividade.

Demostra  certa  autonomía  resolvendo
problemas  motores  con  creatividade  e
espontaneidade

6º-EFB1.3.6-Recoñece  e  respecta  as
normas de educación viaria en contornos
habituais e non habituais.

Recoñece  e  respeta  as  normas  de



2º-EFB1.3.5-Acepta formar parte do grupo
que  lle  corresponda  e  o  resultado  das
competicións con deportividade.

Acepta  formar  parte  do  grupo  que  lle
corresponda.

2º-EFB2.1.1-Respecta  a  diversidade  de
realidades  corporais  e  de  niveis  de
competencia  motriz  entre  os  nenos  e
nenas da clase.

Respecta  aos  compañeiros  e  a
diversidade corporal

2º-EFB2.2.1-Coñece e identifica as partes
do corpo propias e do compañeiro/a.

Coñece  e  identifica  as  partes  do  corpo
propias e dos compañeiros.

2º-EFB2.2.2-Domina o equilibrio estático,
sen  axuda,  variando  o  centro  de
gravidade  en  base  de  sustentación
estable.

4º-EFB1.3.3-Incorpora  nas  súas  rutinas  o
coidado e hixiene do corpo.

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene
do corpo

4º-EFB1.3.4-Participa  na  recollida  e
organización de material utilizado nas clases.

Participa  na  recollida  e  organización  de
material utilizado na clase

4º-EFB1.3.5-Acepta formar parte do grupo que
lle corresponda e o resultado das competicións
con deportividade.

Acepta  formar  parte  do  grupo  que  lle
corresponda  e  o  resultado  das  competicións
con deportividade.

4º-EFB2.1.1-Respecta  a  diversidade  de
realidades  corporais  e  de  niveis  de
competencia motriz entre os nenos e nenas da
clase.

Respecta  a  diversidade  de  realidades
corporais e de niveis de competencia motriz

educación viaria  en contornos habituais e
non habituais.

6º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o
coidado e hixiene do corpo.

Incorpora  nas  súas  rutinas  o  coidado  e
hixiene do corpo

6º-EFB1.3.4-Participa  na  recollida  e
organización  de  material  utilizado  nas
clases.

Participa  na  recollida  e  organización  de
material utilizado na clase

6º-EFB1.3.5-Acepta formar parte do grupo
que  lle  corresponda  e  o  resultado  das
competicións con deportividade.

Acepta  formar  parte  do  grupo  que  lle
corresponda  e  o  resultado  das
competicións con deportividade.

6º-EFB2.1.1-Respecta  a  diversidade  de
realidades  corporais  e  de  niveis  de



Realiza actividades de equilibrio estático,
sen  axuda,  en  base  de  sustentación
estable.

2º-EFB2.2.3-Iníciase  no  equilibrio
dinámico.

Iníciase no equilibrio dinámico e é capaz
de saltar a pata coxa

2º-EFB2.2.4-Reacciona  corporalmente
ante estímulos sinxelos visuais, auditivos
e táctiles,  dando respostas motrices que
se  adapten  ás  características  deses
estímulos,  diminuíndo  os  tempos  de
resposta.

Reacciona  corporalmente  ante  estímulos
sinxelos  visuais,  auditivos  e  táctiles  con
menor tempo de res

2º-EFB3.1.1-Desprázase  de  distintas
formas, variando os puntos de apoio, con
coordinación e boa orientación espacial.

Desprázase de distintas formas, variando
os puntos de apoio e con coordinación

4º-EFB2.1.2-Toma  de  conciencia  das
esixencias  e  valoración  do  esforzo  que
comportan  as  aprendizaxes  de  novas
habilidades.

É consciente do esforzo que supon una nova
habilidade motriz

4º-EFB2.2.1-Recoñece  os  dous  tipos  de
respiración.

Recoñece os dous tipos de respiración

4º-EFB2.2.2-Mantense  en  equilibrio  sobre
distintas  bases  de  sustentación  a  alturas
variables.

Mantense en equilibrio en diferentes posturas
e posicións, durante un tempo determinado en
alturas variables

4º-EFB2.2.3-Coñece  os  músculos  e
articulacións  principais  que  participan  en
movementos  segmentarios  básicos  e  no
control postural.

competencia  motriz  entre  os  nenos  e
nenas da clase.

Respecta  a  diversidade  de  realidades
corporais  e  de  niveis  de  competencia
motriz

6º-EFB2.1.2-Toma  de  conciencia  das
esixencias  e  valoración  do  esforzo  que
comportan  as  aprendizaxes  de  novas
habilidades.

É consciente  do  esforzo  que  supon  una
nova habilidade motriz

6º-EFB3.1.1-Adapta os desprazamentos a
diferentes  tipos  de  contornos  e  de
actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas  axustando  a  súa  realización
aos  parámetros  espazo-temporais  e
mantendo o equilibrio postural.

Adapta  os  desprazamentos  a  diferentes
tipos de contornos, mantendo o equilibrio
axustándose ao espazo e tempo

6º-EFB3.1.2-Adapta  a  habilidade  motriz
básica  de  salto  a  diferentes  tipos  de



2º-EFB3.1.2-Salta  de  distintas  formas,
variando os puntos de apoio, amplitudes e
frecuencias,  con  coordinación  e  boa
orientación espacial.

Salta  de  distintas  formas,  variando  os
puntos de apoio, amplitudes e frecuencia

2º-EFB3.1.3-Realiza  as  habilidades  que
impliquen  manexo  de  obxectos  con
coordinación  dos  segmentos  corporais,
iniciando os xestos axeitados.

Realiza  actividades  sinxelas  de
manipulación  de  obxectos  (lanzamento,
recepción)

2º-EFB3.1.4-Realiza  xiros  sobre  o  eixo
lonxitudinal variando os puntos de apoio,
con  coordinación  e  boa  orientación
espacial.

Realiza  xiros  sobre  o  eixe  lonxitudinal
variando  os  puntos  de  apoio  e  con
coordinación

Coñece  os  principais  músculos  do  corpo  e
articulacións

4º-EFB2.2.4-Colócase  á  esquerda-dereita  de
diferentes  obxectos,  persoas  e  espazos  en
movemento,  con  e  sen  manipulación  de
distintos móbiles

Colócase  á  esquerda-dereita  de  diferentes
obxectos, persoas e espazos en movemento.

4º-EFB2.2.5-Mellora  a  súa  eficacia  nas
repostas  motrices  ante  combinacións  de
estímulos visuais, auditivos e táctiles no tempo
e no espazo.

Reacciona  ante  combinacións  de  estímulos
visuais, auditivos e táctiles no tempo e espazo

4º-EFB3.1.1-Realiza  desprazamentos  en
diferentes tipos de contornos e en actividades
físico-deportivas  e  artístico-expresivas,
intentando  non  perder  o  equilibrio  nin  a
continuidade, axustando a súa realización aos
parámetros espazo-temporais.

Desprázase en distintos contornos intentando

contornos  e  de  actividades  físico-
deportivas  e  artístico-expresivas,
axustando  a  súa  realización  aos
parámetros espazo-temporais e mantendo
o equilibrio postural.

Adapta  o  salto  a  diferenetes  tipos  de
actividades,  mantendo o equilibrio  e  con
coordinación e boa orientación espacial

6º-EFB3.1.3-Adapta  as  habilidades
motrices  básicas  de  manipulación  de
obxectos  (lanzamento,  recepción,  golpeo
etc.) a diferentes tipos de contornos e de
actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas,  aplicando  correctamente  os
xestos  e  utilizando  os  segmentos
dominantes e non dominantes.

Adapta as  habilidades  motrices  básicas
de  manipulación  de  obxectos
(lanzamento,  recepción  e  golpeo)
aplicando  xestos  correctamente  e  con
ambos segmentos

6º-EFB3.1.4-Aplica  as  habilidades
motrices  de  xiro  a  diferentes  tipos  de
contornos  e  de  actividades  físico-
deportivas e artístico-expresivas, tendo en
conta  os  tres eixes  corporais  e  os dous



2º-EFB3.1.5-Equilibra o corpo en distintas
posturas intentando controlar a tensión, a
relaxación e a respiración.

Equilibra  o  corpo  en  distintas  posturas
controlando a tensión

2º-EFB4.1.1-Representa  personaxes  e
situacións,  mediante  o  corpo  e  o
movemento  con  desinhibición  e
espontaneidade.

Representa  personaxes  e  situacións,
mediante o corpo con espontaneidade

2º-EFB4.1.2-Reproduce  corporalmente
una estrutura rítmica sinxela.

Reproduce  corporalmente  una  estrutura
rítmica sinxela

2º-EFB4.1.3-Realiza  bailes  e  danzas
sinxelas representativas da cultura galega
e doutras culturas.

Realiza bailes e danzas sinxelas

non  perder  o  equilibrio  e  axustándose  ao
espazo e tempo

4º-EFB3.1.2-Realiza a habilidade motriz básica
do salto en diferentes tipos de contornos e de
actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas  sen  perder  o  equilibrio  e  a
continuidade, axustando a súa realización aos
parámetros espazo-temporais.

Salta  de  distintas  formas,  sen  perder  o
equilibrio,  variando  os  puntos  de  apoio,
amplitudes e frecuencias, con coordinación e
boa orientación espacial.

4º-EFB3.1.3-Realiza  as  habilidades  motrices
básicas  de  manipulación  de  obxectos
(lanzamento, recepción) a diferentes tipos de
contornos e de actividades físico-deportivas e
artístico-expresivas  aplicando  os  xestos  e
utilizando os segmentos dominantes.

Realiza  as  habilidades  motrices  básicas  de
manipulación  de  obxectos  (lanzamento,
recepción)  aplicando  os  xestos  co  segmento
dominante

4º-EFB3.1.4-Realiza  as  habilidades  motrices

sentidos,  e  axustando  a  súa  realización
aos  parámetros  espazo-temporais  e
mantendo o equilibrio postural.

Realiza  xiros  sobre  diferentes  eixos  sen
perder  o  equilibrio  en  tres  eixes  e  dous
sentidos.

6º-EFB3.1.5-Mantén  o  equilibrio  en
diferentes posicións e superficies.

Mantén  o  equilibrio  en  diferentes
posicións e superficies.

6º-EFB3.1.6-Realiza e propón actividades
físicas  e  xogos  no  medio  natural  ou  en
contornos  non  habituais,  adaptando  as
habilidades  motrices  á  diversidade  e
incerteza  procedente  do  contorno  e  ás
súas posibilidades.

Realiza  e  propón  actividades  físicas  e
xogos propostos no medio natural ou en
contornos non habituais  adaptándose ao
contorno

6º-EFB4.1.1-Representa  personaxes,
situacións,  ideas,  sentimentos,  utilizando



2º-EFB5.1.1-Cumpre  as  normas  básicas
do  coidado  do  corpo  en  relación  coa
hixiene, con autonomía.

***Cumpre as normas básicas do coidado
do corpo e hixiene con autonomía

2º-EFB5.1.2-Adopta  hábitos  alimentarios
saudables

Trae unha merenda saudable e variada ao
colexio

2º-EFB5.1.3-Incorpora á súa rutina diaria
a actividade física como axente de saúde.

Entende e practica a actividade física de
forma saudable

2º-EFB5.2.1-Identifica  e  sinala  os  riscos
individuais  e  colectivos  daquelas
actividades  físicas  que  vai  coñecendo  e
practicando.

Coñece  riscos  tanto  infidividuais  como
colectivos dalgunhas actividades físicas

de xiro  en  diferentes tipos de contornos sen
perder o equilibrio e a continuidade, tendo en
conta dous eixes corporais e os dous sentidos,
e axustando a súa realización aos parámetros
espazo-temporais.

Realiza xiros sobre diferentes eixos sen perder
o  equilibrio  e  continuidade  axustándose  ao
espacio e tempo

4º-EFB3.1.5-Mantén o equilibrio en diferentes
posicións e superficies

Mantén o equilibrio en diferentes posicións e
superficies.

4º-EFB3.1.6-Realiza  actividades  físicas  e
xogos  propostos  no  medio  natural  ou  en
contornos  non  habituais  con  certo  nivel  de
incertezas.

Realiza actividades físicas e xogos no medio
natural e en contornos non habituais

4º-EFB4.1.1-Representa  personaxes,
situacións, ideas e sentimentos, utilizando os
recursos expresivos do corpo, individualmente,
en parellas ou en grupos.

os  recursos  expresivos  do  corpo
individualmente, en parellas ou en grupos.

Representa personaxes ideas,  situacións
e  sentementos,  mediante  o  corpo  e  o
movemento,  individualmente,  en  parellas
ou grupo.

6º-EFB4.1.2-Representa  ou  expresa  de
forma  creativa  movementos  a  partir  de
estímulos  rítmicos  ou  musicais,
individualmente, en parellas ou grupos.

Representa  e  expresa  movementos  a
partir  de  estímulos  musicais,
individualmente, en parellas ou grupos.

6º-EFB4.1.3-Coñece,  propón  e  leva  a
cabo bailes e danzas representativas da
cultura  galega  e  doutras  culturas,
seguindo unha coreografía establecida.

Realiza  bailes  e  danzas  representativas
da  cultura  galega  e  doutras  culturas
seguindo unha coreografía 

6º-EFB4.1.4-Constrúe  e  leva  a  cabo
composicións grupais  en  interacción  cos



2º-EFB6.1.1-Pon  en  práctica  as  tácticas
elementais dos xogos.

Coñece  algunhas  tácticas  de  xogos  moi
sinxelos.

2º-EFB6.1.2-Utiliza  as  regras  dos  xogos
en situación de cooperación e oposición.

Utiliza regras moi sinxelas dos xogos en
situación de cooperación e oposición.

2º-EFB6.2.1-Practica xogos libres e xogos
organizados,  recoñecendo  as  súas
características e diferenzas.

Practica  xogos  libres  e  xogos
organizados,  coñecendo  as  súas
diferencias.

2º-EFB6.2.2-Investiga  e  coñece  xogos
tradicionais de Galicia.

Coñece e  pregunta  aos familiares  sobre
xogos tradicionais de Galicia

Representa  personaxes  e  situacións  e
sentementos,  mediante  o  corpo  e  o
movemento, individualmente ou en parellas.

4º-EFB4.1.2-Realiza  movementos  a  partir  de
estímulos  rítmicos  ou  musicais,
individualmente,en parellas ou grupos.

Reproduce  corporalmente  una  estrutura
rítmica, individualmente ou en parellas

4º-EFB4.1.3-Coñece  e  practica  bailes  e
danzas  sinxelas  representativas  da  cultura
galega  e  doutras  culturas,  seguindo  unha
coreografía básica.

Coñece  e  realiza  bailes  e  danzas 
representativas  da  cultura  galega  e  doutras
culturas

4º-EFB4.1.4-Leva  a  cabo  manifestacións
artísticas  en  interacción  cos  compañeiros  e
compañeiras.

Realiza  unha  coreografia  libre  cos
compañeiros

compañeiros e compañeiras utilizando os
recursos expresivos do corpo e partindo
de  estímulos  musicais,  plásticos  ou
verbais.

Contrúe e realiza unha coreografia libre e
coordinada cos compañeiros, utilizando os
recursos expresivos do corpo.

6º-EFB4.2.1-Identifica a capacidade física
básica  implicada  de  forma  máis
significativa nas actividades expresivas.

Identifica a CFB implicada nas actividades
artísticas que se desenvolven na clase

6º-EFB4.2.2-Recoñece  a  importancia  do
desenvolvemento das capacidades físicas
para  a  mellora  das  habilidades  motrices
implicadas  nas  actividades  artístico-
expresivas.

Coñece  a  importancia das  CFB  no
desenvolvemento  das  habilidades
motrices  relacionadas  coas  actividades
artístico-expresivas

6º-EFB5.1.2-Relaciona  os  principais



2º-EFB6.2.3-Realiza  distintos  xogos
tradicionais de Galicia seguindo as regras
básicas.

Realiza  distintos  xogos  tradicionais  de
Galicia con regras básicas

2º-EFB6.3.1-Realiza actividades no medio
natural.

Realiza actividades no medio natural

2º-EFB6.3.2-Coñece o coidado e respecto
do medio ao efectuar algunha actividade
fóra do centro.

***Coida e respecta o medio no colexio e
nas saídas

4º-EFB4.2.1-Distingue  as  capacidades físicas
básicas  implicadas  nas  actividades  artístico-
expresivas.

Distingue as CFB implicadas nas actividades
artísticas que se desenvolven na aula.

4º-EFB4.2.2-Coñece  a  importancia  do
desenvolvemento  das  capacidades  físicas
para  a  mellora  das  habilidades  motrices
implicadas  nas  actividades  artístico-
expresivas.

Coñece  a  importancia das  CFB  no
desenvolvemento das habilidades motrices

4º-EFB5.1.2-Relaciona os principais hábitos de
alimentación coa actividade física (horarios de
comidas,  calidade/cantidade  dos  alimentos
inxeridos etc.).

Coñece  os  hábitos  de  alimentación  e  a
relación coa actividades física

4º-EFB5.1.3-Coñece  os  efectos  beneficiosos
do exercicio físico para a saúde.

hábitos  de  alimentación  coa  actividade
física  (horarios  de  comidas,
calidade/cantidade  dos  alimentos
inxeridos etc.).

Relaciona os hábitos de alimentación coa
actividades física

6º-EFB5.1.3-Recoñece  os  efectos
beneficiosos  do  exercicio  físico  para  a
saúde e os prexudiciais do sedentarismo,
dunha dieta desequilibrada e do consumo
de alcohol, tabaco e outras substancias.

***Recoñece  os  efectos  beneficiosos  do
exercicio  físico  para  a  saúde  e  os
prexudiciais  do  sedentarismo  así  como
outras  sustancias  perxudiciais  para  a
sáude

6º-EFB5.1.1-Interésase  por  mellorar  as
capacidades físicas.

Ten interese por mellorar as capacidades
físicas.

6º-EFB5.1.4-Adopta  e  promove  hábitos
posturais axeitados na súa vida cotiá e na



Coñece  os  efectos  beneficiosos  do  exercicio
físico para a saúde

4º-EFB5.1.1-Participa  activamente  nas
actividades  propostas  para  mellorar  as
capacidades físicas relacionándoas coa saúde.

Participa nas actividades activamente

4º-EFB5.1.4-Adopta  hábitos  posturais
axeitados recoñecendo a súa importancia para
saúde.

Adopta  hábitos  posturais  axeitados  e
relaciónaos coa saúde

4º-EFB5.1.5-Realiza os quecementos de forma
autónoma.

***Realiza quecementos de forma autónoma

4º-EFB5.2.1-Mellora o seu nivel de partida das
capacidades físicas orientadas á saúde.

Mellora o seu nivel de partida das capacidades

práctica da actividade física, recoñecendo
a súa importancia para saúde.

Adopta hábitos posturais axeitados na súa
vida  cotiá  e  na  práctica  da  actividade
física,  recoñecendo  a  súa  importancia
para saúde e intenta promovelos entre os
compañeiros/as.

6º-EFB5.1.5-Realiza  os  quecementos  de
forma autónoma e sistemática, valorando
a súa función preventiva.

Realiza  os  quecementos  de  forma
autónoma  e  sistemática,  valorando  a
importancia destes.

6º-EFB5.2.1-Mostra  unha  mellora  global
con respecto ao seu nivel de partida das
capacidades físicas orientadas á saúde.

Mostra unha mellora global con respecto
ao seu nivel de partida

6º-EFB5.2.2-Identifica  a  súa  frecuencia
cardíaca  e  respiratoria,  en  distintas
intensidades de esforzo.



físicas

4º-EFB5.2.2-Identifica  a  frecuencia  cardíaca
en repouso e realizando actividade física, nel
mesmo ou nun compañeiro ou compañeira.

Identifica a frecuencia cardíaca en si mesmo e
nun compañeiro

4º-EFB5.2.3-Percibe  e  comeza  a  adaptar  a
intensidade do seu esforzo ás demandas da
estrutura da clase de Educación física.

Percibe a diferencia dos niveis de intensidade
no quecemento, parte principal e volta a calma
e intenta adaptar a intensidade ás

4º-EFB5.3.1-Ten  en  conta  a  seguridade  na
práctica da actividade física, sendo capaz de
realizar o quecemento con certa autonomía.

Realiza quecementos sinxelos, tendo en conta
a seguridade

4º-EFB6.1.1-Consolida  o  uso  dos  recursos
adecuados para resolver situacións básicas de

Identifica  a  súa  frecuencia  cardíaca  e
respiratoria, con distintas intensidades de
esforzo.

6º-EFB5.2.3-Adapta a intensidade do seu
esforzo  ao  tempo  de  duración  da
actividade.

Adapta a intensidade do seu esforzo ao
tempo de duración da actividade.

6º-EFB5.2.4-Identifica  o  seu  nivel
comparando  os  resultados  obtidos  en
probas  de  valoración  das  capacidades
físicas  e  coordinativas  cos  valores
correspondentes á súa idade

Identifica o seu nivel de capacidade física
e  coordinativa  comparada  cun  valor
medio.

6º-EFB5.3.1-Explica e recoñece as lesións
e enfermidades deportivas máis comúns,
así  como  as  accións  preventivas  e  os
primeiros auxilios.

Coñece e explica as lesións máis comúns
e  como  actuar  en  situacións  de



táctica  individual  e  colectiva  en  situacións
motrices habituais.

Resolve  situacións  básicas  de  tácticas
individual e colectiva

4º-EFB6.1.2-Utiliza  as  habilidades  motrices
básicas  en  distintos  xogos  e  actividades
físicas.

Utiliza  as  diferentes  HMB  en  xogos  e
actividades físicas.

4º-EFB6.2.1-Recoñece  as  diferenzas,
características básicas entre xogos populares,
deportes  colectivos,  deportes  individuais  e
actividades na natureza.

Diferencia entre xogos populares, colectivos e
individuais.

4º-EFB6.2.2-Recoñece a orixe e a importancia
dos  xogos  e  os  deportes  tradicionais  de
Galicia.

Coñece a importancia dos xogos tradicionais e
a orixe.

emerxencia,  aplicando  primeiros  auxilios
bás.

6º-EFB6.1.1-Utiliza  os  recursos
adecuados  para  resolver  situacións
básicas de táctica individual e colectiva en
diferentes situacións motrices.

Utiliza  recursos  para  resolver  situacións
básicas de tácticas individual  e colectiva
en diferentes situacións motrices

6º-EFB6.1.2-Realiza  combinacións  de
habilidades motrices básicas axustándose
a  un  obxectivo  e  a  uns  parámetros
espazo-temporais.

Realiza  combinacións  de  HMB
axustándose a un obxectivo e ao espazo-
tempo.

6º-EFB6.2.1-Expón  as  diferenzas,
características e/ou relacións entre xogos
populares,  deportes  colectivos,  deportes
individuais e actividades natureza.

Recoñece  e  explica  as  principais
diferenzas  e características  dos  xogos



4º-EFB6.2.3-Realiza  distintos  xogos  e
deportes  tradicionais  de  Galicia  seguindo  as
regras básicas

Realiza distintos xogos e deportes tradicionais
de Galicia seguindo as regras básicas.

4º-EFB6.3.1-Distingue  as  capacidades físicas
básicas  implicadas  nos  xogos  e  nas
actividades deportivas.

Distingue a principal CFB implicada nos xogos
e actividades deportivas

4º-EFB6.3.2-Distingue  en  xogos  e  deportes
individuais  e  colectivos  estratexias  de
cooperación e de oposición.

Distingue  estratexias  de  cooperación  e  de
oposición 

4º-EFB6.4.2-Utiliza  os  espazos  naturais
respectando a flora e a fauna do lugar.

Respecta a flora e a fauna na utilización dos
espazos naturais

populares,  deportes  individuais  e
colectivos e actividades na natureza.

6º-EFB6.2.2-Recoñece a riqueza cultural,
a  historia  e  a  orixe  dos  xogos  e  os
deportes tradicionais de Galicia.

Recoñece a riqueza cultural, a historia e a
orixe  dalgúns  xogos  e  deportes
tradicionais de 

6º-EFB6.2.3-Realiza  e  pon  en  valor
distintos xogos e deportes tradicionais de
Galicia respectando os principios e regras
específicas destes.

Realiza e pon en valor distintos xogos e
deportes  tradicionais  de  Galicia
respectando principios e regras destes

6º-EFB6.3.1-Identifica a capacidade física
básica  implicada  de  forma  máis
significativa nos exercicios.

Identifica  a  capacidade  física  básica
implicada de forma máis significativa nos
exercicios.



4º-EFB6.4.1-Faise responsable da eliminación
dos residuos que se xeran as actividades no
medio natural.

É  responsable  na  eliminación  de  residuos  e
coida e respecta o medio 

6º-EFB6.3.2-Recoñece  a  importancia  do
desenvolvemento das capacidades físicas
para a mellora das habilidades motrices.

Recoñece  a  importancia  das  CFB  na
mellora das habilidades motrices.

6º-EFB6.3.3-Distingue  na  práctica  de
xogos e deportes individuais e colectivos
estratexias  de  cooperación  e  de
oposición.

Distingue en xogos e deportes individuais
e colectivos estratexias de cooperación e
de oposición.

6º-EFB6.3.4-Describe  os  exercicios
realizados,  usando  os  termos  e
coñecementos  que  sobre  o  aparello
locomotor  se  desenvolven  na  área  de
Ciencias da natureza.

Describe os exercicios realizados, usando
os termos sobre o aparello locomotor

6º-EFB6.4.2-Utiliza  os  espazos  naturais



respectando a flora e a fauna do lugar.

Utiliza  o  patio  respectando  a  flora  e  a
fauna  do  lugar,  así  como  os  espazos
naturais nas saídas.

6º-EFB6.4.1-Faise  responsable  da
eliminación dos residuos que se xeran as
actividades no medio natural

Faise  responsable  da  eliminación  dos
residuos que se xeran as actividades no
medio natural.



EDUCACIÓN MUSICAL

1º CICLO
Estándar de aprendizaxe

Mínimo esixible.

2º CICLO
Estándar de aprendizaxe

Mínimo esixible.

3º CICLO
Estándar de aprendizaxe

Mínimo esixible.

2º-EMB1.1.1-Manipula  e  explora  as
calidades  sonoras  do  corpo,  dos
instrumentos, dos obxectos, dos animais e
da voz.

Manipula e explora as calidades sonoras
do  corpo,  distintos  instrumentos,  algúns
obxectos, animais e da súa voz.

2º-EMB1.1.2-Representa graficamente ou
corporalmente estas calidades: son curto,
longo,  ascendente  e  descendente,  forte,
piano, agudo e grave.

Representa  graficamente  ou
corporalmente  as  calidades  do  son.
presentando  dificultades  en  agudo  e
grave.

2º-EMB1.1.3-Recoñece  e  discrimina  os
sons do seu contexto.

 Recoñece e discrimina a meirande parte

4º-EMB1.1.1-Expresa  as  súas  apreciacións
persoais sobre o feito artístico musical.

Expresa as súas apreciacións persoais sobre o
feito artístico musical dun xeito impreciso.

4º-EMB1.5.3-Representa  graficamente,  con
linguaxe  musical  convencional  ou  non,  os
trazos característicos da música escoitada.

Representa o que escoita imitando patróns.

4º-EMB1.1.2-Manifesta  as  sensacións,  as
impresións e os sentimentos que lle provoca a
audición dunha peza musical.

Maniféstase con imprecisións

4º-EMB1.1.3-Coñece,  entende  e  respecta  as
normas  de  comportamento  en  audicións  e
representacións musicais.

6º-EMB1.1.1-Identifica,  clasifica  e
describe  as  calidades  dos  sons  do
contexto  natural  e  social,  utilizando  un
vocabulario preciso

Identifica, clasifica e describe as calidades
dos sonso do contexto natural e social sen
utilizar un vocabulario preciso.

6º-EMB1.3.1-Coñece,  entende  e  cumpre
as  normas  de  comportamento  en
audicións e representacións musicais.

6º-EMB1.2.2-Interésase  por  descubrir
obras  musicais  de  diferentes
características, e utilízaas como marco de
referencia para as creacións propias.

Interésase  por  descubrir  obras  musicais
de diferentes características.



dos sons do seu contexto.

2º-EMB1.4.3-Coñece  e  respecta  as
normas  de  comportamento  básicas  en
concertos  e  outras  representacións
musicais.

Mantén  unha  actitude  silenciosa  case
sempre.

2º-EMB1.1.4-Utiliza  aplicacións
informáticas e xogos para a discriminación
auditiva das calidades traballadas.

Utiliza algunhas apilcacións informáticas e
xogos para a discriminación auditiva das
calidades traballadas..

2º-EMB1.5.3-Utiliza  aplicacións
informáticas  sinxelas  para  realizar
actividades musicais.

 Utiliza  aplicacións  informáticas  sinxelas
para realizar actividades musicais.

2º-EMB1.1.5-Identifica  voces  masculinas,

Mantén unha actitude atenta e silenciosa.

4º-EMB1.5.4-Utiliza  aplicacións  informáticas
para representar ou realizar tarefas de análise
e produción musical.

Utiliza  aplicacións  informáticas  para
representar  ou  realizar  tarefas  de  análise  e
produción musical.

4º-EMB1.1.4-Identifica  e  valora  as
manifestacións artísticas propias de Galicia.

Valora as manifestacións artísticas propias de
Galicia.

4º-EMB1.2.1-Describe  e  dá  información
salientable  sobre  elementos  da  linguaxe
musical  presentes  nas  manifestacións
musicais e nos sons do contexto.

Dá  información  pero  sen  un  vocabulario
preciso.

4º-EMB1.3.1-Distingue  e  clasifica  tipos  de

6º-EMB2.3.3-Utiliza  os  medios
audiovisuais e recursos informáticos para
crear  pezas  musicais  e  para  a
sonorización de imaxes e representacións
dramáticas.

Utiliza os medios audiovisuais e recursos
informáticos para crear pezas musicais e
para a sonorización de imaxes.

6º-EMB2.1.1-Recoñece  e  describe  as
calidades  da  voz  a  través  de  audicións
diversas, e recréaas.

Recoñece e describe as calidades da voz
a través de audicións diversas

6º-EMB1.3.2-Comprende,  acepta  e
respecta  o  contido  das  normas  que
regulan a propiedade intelectual  canto á
reprodución e a copia de obras musicais.

Respecta  o  contido  das  normas  que
regulan a propiedade intelectual  canto á
reprodución de obras musicais



femininas e infantís.

 Identifica  varias  voces  masculinas  e
femininas.

2º-EMB1.2.1-Respecta  os  tempos  de
silencio  para  o bo estudo dos sons e a
escoita das audicións.

 Respecta os tempos de silencios para o
bo  estudo  dos  sons  e  escoita  das
audicións.

2º-EMB1.6.1-Recoñece e identifica algúns
instrumentos, e clasifícaos por familias.

Recoñece  pero  non  identifica  todos  os
instrumentos traballados.

2º-EMB1.3.1-Coñece  algunhas  persoas
compositoras  e  relaciónaas  coas  súas
obras.

 Coñece  tres  dos  compositores
traballados  e  nomea  polo  menos  unha
obra.

voces  e  instrumentos,  e  agrupacións
instrumentais ou vocais.

Distingue  a  maior  parte  das  voces  e
instrumentos traballados. Necesita axuda para
distinguir agrupacións instrumentais e vocais.

4º-EMB1.3.2-Identifica e describe variacións e
contrastes de velocidade e intensidade tras a
escoita de obras musicais.

Describe variación e contraste de velocidade e
intensidade.

4º-EMB1.4.1-Identifica  de  xeito  visual  e
auditivo os instrumentos.

Identifica  de  xeito  visual  os  instrumentos
traballados.

4º-EMB1.4.2-Clasifica  os  instrumentos  por
familias: vento, corda e percusión.

Clasifica  os  instrumentos  por  familias:  vento,
corda e percusión.

6º-EMB1.2.1-Distingue  tipos  de  voces,
instrumentos,  variacións  e  contrastes  de
velocidade e intensidade, tras a escoita de
obras  musicais,  con  capacidade  para
emitir unha valoración destas.

Distingue  algún  dos  elementos  tras  a
escoita  de  obras  con  capacidade  para
emitir unha valoración destas pero sen o
vocabulario do curso.

6º-EMB2.2.1-Recoñece  e  clasifica
instrumentos  acústicos  e  electrónicos,
diferentes rexistros da voz, e agrupacións
vocais e instrumentais.

Recoñece  auditivamente  e  clasifica
instrumentos  das  diferentes  familias,
diferentes  rexistros  de  voz  (sen  usar  o
vocabulario)  e  agrupacións  vocais  e
instrumentais  (estas  últimas  con  máis
dificultades)

6º-EMB2.2.3-Traduce  á  linguaxe  musical
convencional melodías e ritmos sinxelos.

Traduce os ritmos e presenta dificultades
na  melodía  por  non  recoñecer  todas  as
notas traballadas.



2º-EMB1.3.2-Coñece  as  figuras  de
compositor/ora, director/ora de orquestra,
instrumentista e público, así como as súas
funcións,  respectando  e  valorando  os
seus respectivos traballos.

Coñece  as  diferentes  figuras  que
interveñen aínda que non diferencia todas
as  funcións  pero  respecta  e  valora  os
seus respectivos traballos.

2º-EMB1.5.2-Utiliza  notación  non
convencional para representar elementos
do son.

Utiliza a notación non convencional  para
representar  os  elementos  do  son  que
coñece.

2º-EMB1.5.1-Coñece,  identifica  e
representa elementos básicos da linguaxe
musical:  pulsación,  longo,  curto,  rápido,
lento,  forte,  piano,  son,  silencio,  agudo,
grave,  pentagrama  (liñas  e  espazos),
clave de sol,  branca,  negra e parella de
corcheas.

Coñece pero non é quen de representalos
todos.

4º-EMB1.5.1-Establece unha relación  entre  o
que escoita  e  represéntao nun musicograma
ou nunha partitura sinxela.

Establece  relación  entre  o  que  escoita  e
represéntao  de  maneira  rudimentaria  nun
musicograma.

4º-EMB1.3.3-Identifica, clasifica e completa os
compases traballados.

Completa compases de 2/4 e 3/4 con pouca
variedade.

4º-EMB2.1.2-Traduce  á  linguaxe  musical
convencional melodías e ritmos sinxelos.

Traduce á  linguaxe musical  con imprecisións
rítmicas

4º-EMB2.1.1-Coñece  e  utiliza  a  linguaxe
musical para a interpretación de obras.

Coñece  pero  non  utiliza  toda  a  linguaxe
traballada.

6º-EMB2.2.2-Utiliza  a  linguaxe  musical
para a interpretación de obras.

Utiliza  a  linguaxe  musical  para  a
interpretación .

6º-EMB2.3.1-Procura  información
bibliográfica, en medios de comunicación
e  en  internet  sobre  instrumentos,
compositores/as,  intérpretes  e  eventos
musicais.

Procura  información  bibliográfica  en
medios  de  comunicación  e  en  internet
sobre  instruemntos,  compositores/as
intérpretes.

6º-EMB2.2.5-Coñece  e  interpreta
cancións  de  distintos  lugares,  épocas  e
estilos,  e  valora  a  súa  achega  ao
enriquecemento persoal, social e cultural.

Interpreta  cancións  de  distintos  lugares,
épocas e estilos e valora a súa achega ao
enriquecementos persoal.



2º-EMB1.4.1-Representa  mediante
diferentes  técnicas  os  aspectos  básicos
dunha  audición  e  os  sentimentos  que
suscitou.

Representa  mediante  diferentes  técnicas
os aspectos básicos dunha audición e os
sentimentos a través dun musicograma.

2º-EMB1.4.2-Emprega vocabulario básico
musical adaptado ao seu nivel.

Coñece o vocabulario pero ten dificultades
para usalo

2º-EMB2.3.1-Interpreta individualmente ou
en  grupo  un  pequeno  repertorio  de
cancións sinxelas.

Interpreta  individualmente  pequeno
repertorio de cancións sinxelas aínda que
ten  un  pouco  de  dificultades  no  canto
colectivo.

2º-EMB3.1.2-Interactúa  adecuadamente

4º-EMB1.4.3-Procura información, organízaa e
preséntaa sobre a música e os instrumentos
doutras culturas.

Procura  unformación  sobre  a  música  e
instrumentos doutras culturas.

4º-EMB2.1.3-Interpreta  pezas  vocais  e
instrumentais  sinxelas  con  distintos
agrupamentos, con e sen acompañamento

Interpreta con pequenas imprecisións.

4º-EMB3.1.1-Identifica e utiliza o corpo como
instrumento para a expresión de sentimentos e
emocións e como forma de interacción social.

Utiliza o corpo pero non expresa con el  con
precisións

4º-EMB2.2.2-Amosa  respecto  e
responsabilidade  no  traballo  individual  e
colectivo.

Amosa respecto polo traballo colectivo.

6º-EMB2.2.4-Interpreta  pezas  vocais  e
instrumentais de diferentes épocas, estilos
e  culturas  para  distintos  agrupamentos,
con e sen acompañamento

Interpreta con imprecisións.

6º-EMB3.1.1-Identifica  o  corpo  como
instrumento  para  a  expresión  de
sentimentos e emocións, e como forma de
interacción social.

Identifica o corpo e representa con el duas
emocións diferenciadas

6º-EMB2.3.2-Presenta  e  expón  a
información  de  xeito  claro,  ordenado  e
limpo en varios soportes.

Presenta a información de xeito claro, ten
imprecisións na exposición.

6º-EMB2.2.6-Amosa respecto polo traballo
das  demais  persoas  e  responsabilidade
no traballo individual e colectivo.

Amosa respecto e responsabilidade case
sempre.



cos  compañeiros  e  coas  compañeiras,
amosando  interese  e  respectando  as
normas  e  as  intervencións  das  demais
persoas.

Interactúa  adecuadamente  cos
compañeiros  e  compañeiras,  amosando
interese  e  respecto  cara  as  súas
intervencións e cara as normas.

2º-EMB2.1.1-Repite  esquemas  rítmicos
escoitados.

 Repite  só  os  esquemas  baseados  no
pulso.

2º-EMB2.4.3-Le  e  crea  pequenos
esquemas rítmico-melódicos con brancas,
negras e silencio de negra, engadindo a
clave de sol.

Le  pequenos  esquemas  rítmicos  -
melódicos pero non os crea so.

2º-EMB2.1.2-Crea pequenos instrumentos
con materiais de reciclaxe.

Crea dous instrumentos  con material  de

4º-EMB1.5.2-Identifica  as  partes  dunha  peza
musical  sinxela  e  representa  graficamente  a
súa estrutura.

Identifica so partes binarias e con imprecisión
as ternarias.

4º-EMB2.1.4-Analiza a interpretación e valora
o resultado, amosando interese por mellorar.

Amosa interese por mellorar o resultado.

4º-EMB2.2.1-Crea unha peza musical  sinxela
a  partir  da  selección,  a  combinación  e  a
organización dunha serie de elementos dados
previamente, coñecidos e manexados.

Crea unha peza musical  sinxela a partir  das
consignas dadas e con axuda.

4º-EMB2.3.2-Constrúe  algún  instrumento
orixinal ou similar a un existente.

Constrúe  o  instrumento  que  se  propón  con
pouca orixinalidade.

6º-EMB3.1.7-Respecta o traballo en grupo
e  participa  nel  de  xeito  pracenteiro,
amosando  confianza  nas  propias
posibilidades e nas das demais persoas.

Amosa confianza de maneira imprecisa.

6º-EMB3.1.8-Amosa  respecto  polas
demais persoas e colaboración con elas.

Amosa colaboración ás veces.

6º-EMB2.2.7-Analiza  as  interpretacións
feitas,  recoñece  erros  e  amosa  interese
por traballar para corrixilos.

Amosa  interese  por  traballa  para
corrixilos.

6º-EMB3.1.2-Controla  a  postura  e  a
coordinación coa música cando interpreta
danzas.

Controla a postura e coordina o corpo co
movemento en danzas.



reciclaxe  seguindo  as  indicacións  da
mestra sen manifestar creatividade.

2º-EMB2.3.2-Realiza  pequenas
improvisacións  melódicas  sobre  algunha
base dada.

Realiza  pequenas  improvisacións
melódicas sobre as notas traballadas.

2º-EMB2.2.1-Consegue  tocar  algún
fragmento  melódico  ou  rítmico,  ou
acompañamento sinxelo, coa frauta e dos
instrumentos da aula.

Consegue tocar algún fragmento rítmico e
melódico  coa  frauta  (sobre  a  nota  si)  e
dos instrumentos da aula.

2º-EMB2.3.3-Fai  de  xeito  consciente  o
proceso da respiración.

Fai  de  xeito  consciente  o  proceso  de
respiración.

2º-EMB2.3.4-Le  e  interpreta  con  ritmo

4º-EMB2.3.1-Emprega instrumentos materiais,
dispositivos  electrónicos  e  recursos
informáticos  para  crear  pezas  musicais
sinxelas  para  a  sonorización  de  imaxes  e
representacións dramáticas.

Emprega  instrumentos  materiais,  dispositivos
electrónicos  e  outros  recursos  informáticos
para crear pezas musicais sinxelas.

4º-EMB3.2.1-Controla  a  postura  e  a
coordinación  coa  música  cando  interpreta
danzas.

Controla a postura.

4º-EMB3.2.2-Recoñece  danzas  de  diferentes
lugares e culturas, e valora a súa achega ao
patrimonio artístico e cultural.

Valora  as  danzas  como  parte  do  patrimonio
artístico e cultural.

4º-EMB3.1.2-Inventa  e  reproduce  pequenas
coreografías  que  corresponden  coa  forma
interna dunha obra musical  de forma sinxela
binaria, ternaria e rondó.

6º-EMB3.1.3-Coñece danzas de distintas
épocas e lugares, e valora a súa achega
ao patrimonio artístico e cultural.

Valora  as  danzas  como  parte  do
patrimonio.

6º-EMB3.1.5-Inventa  coreografías  de
grupo  que  corresponden  coa  forma
interna dunha obra musical e supón unha
orde espacial e temporal.

Dá  suxestións  para  crear  pasos
atendendo  á  forma  interna  dunha  obra
musical.

6º-EMB3.1.4-Reproduce  e  goza
interpretando  danzas  tradicionais
españolas,  e  entende  a  importancia  da
súa  continuidade  e  o  traslado  ás
xeracións futuras.

Reproduce  danzas  de  diferentes
procedencias.



ladaíñas e cancións ao unísono.

Le  con  ritmo  ladaíñas  e  cancións  ao
unísono.

2º-EMB3.1.1-Realiza  pequenas
coreografías  en  grupo,  adecuando  o
movemento corporal coa música.

Adecúa  o  movemento  nalgunhas
ocasións.

2º-EMB2.4.1-Acompaña cancións, danzas
e textos con fórmulas rítmicas básicas.

Acompaña  cancións  e  danzas  con
pequenas imprecisións.

2º-EMB2.4.2-Identifica  a  pregunta-
resposta con motivos melódicos e rítmicos

Identifica  a  pregunta  -  resposta  con
motivos rítmicos.

2º-EMB2.4.4-Elixe  e  combina  ostinatos
rítmicos  e  efectos  sonoros  para  o

Inventa  e  reproduce  pequenas  coreografías
que corresponden coa forma interna da obra
binaria e ternaria. Continúa con dificultades no
rondó.

4º-EMB3.2.3-Reproduce e goza interpretando
danzas tradicionais galegas e doutras culturas.

Goza interpretando danzas galegas e doutras
culturas.

6º-EMB3.1.6-Analiza  as  danzas
realizadas,  recoñece  os  erros  e  amosa
interese por mellorar o produto.

Recoñece os erros nunha danza.



acompañamento de recitacións, cancións
e pezas  instrumentais,  con  identificación
da súa grafía.

Elixe  ostinatos  rítmicos  entre  os
ensinados  e  efectos  sonoros  para  o
acompañamento  de  cancións  sein
identificalo coa súa grafía.

2º-EMB2.4.5-Elixe e combina sons vocais,
obxectos  e  instrumentos  para  a
sonorización de situacións, relatos breves
e imaxes, con identificación da súa grafía.

Eilxe e comibna sons vocais, obxectos e
instrumentos  para  a  sonorización  de
situacións.

2º-EMB3.2.1-Responde  co  seu  corpo  a
estímulos sonoros.

Responde  co  corpo  á  maioría  dos
estímulos.

2º-EMB3.2.2-Coordina  extremidades
superiores  e  inferiores  nos
desprazamentos coa música.



Coordina  extremidades  inferiores  coa
música e ten pequenas dificultades para
coordinar ao mesmo tempo as superiores.

2º-EMB3.2.3-Identifica  e  utiliza  o  corpo
como  instrumento  para  a  expresión  de
sentimentos e emocións.

Utiliza  o  corpo  como  instrumento  de
expresión.

LINGUA INGLESA

PRIMEIRO CICLO

ESTÁNDAR: PLEB1.3.

GRADO MÍNIMO: Comprende preguntas básicas sobre si mesmo/a

COMPETENCIAS: CCL, CAA

ESTÁNDAR: PLEB1.4.



GRADO MÍNIMO: Sigue instrucións de aula básicas

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB2.1

GRADO MÍNIMO: Fai presentacións moi breves previamente ensaiadas con bastante axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB2.2.

GRADO MÍNIMO: Pregunta unha vez e responde tres veces nun diálogo sinxelo con bastante axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB2.4.

GRADO MÍNIMO: Reproduce unha canción breve con bastante axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL, CSC

ESTÁNDAR: PLEB3.1.

GRADO MÍNIMO: Comprende o vocabulario escrito dos temas

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB3.4.

GRADO MÍNIMO: Lee en voz alta frases elementais previamente ensaiadas

COMPETENCIAS: CCL, CAA

ESTÁNDAR: PLEB4.1.



GRADO MÍNIMO: Escribe o vocabulario máis básico dos temas

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB4.2.

GRADO MÍNIMO: Escribe diálogos moi breves seguindo un modelo

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB4.3.

GRADO MÍNIMO: Escribe frases moi simples con léxico dos temas

COMPETENCIAS: CCL, CAA

SEGUNDO CICLO

ESTÁNDAR: PLEB1.2.

GRADO MÍNIMO: Comprende os puntos principais dun conto con apoio visual

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB1.5.

GRADO MÍNIMO: Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas

COMPETENCIAS: CCL, CSC

ESTÁNDAR: PLEB2.1.

GRADO MÍNIMO: Participa en comunicacións breves previamente ensaiadas de tres preguntas e tres respostas con bastante axuda do mestre



COMPETENCIAS: CCL, CSC

ESTÁNDAR: PLEB2.4.

GRADO MÍNIMO: Reproduce unha canción e unha rima sinxelas con bastante axuda do mestre 

COMPETENCIAS: CCL, CSC

ESTÁNDAR: PLEB2.8.

GRADO MÍNIMO: Amosa interese por falar na lingua inglesa

COMPETENCIAS: CCL, CSC

ESTÁNDAR: PLEB3.1.

GRADO MÍNIMO: Comprende frases simples escritas relacionadas cos temas

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB3.3.

GRADO MÍNIMO: Amosa interese pola lectura en lingua inglesa

COMPETENCIAS: CCL, CAA

ESTÁNDAR: PLEB4.1.

GRADO MÍNIMO: Escribe frases simples relacionadas cos temas

COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB4.2.

GRADO MÍNIMO: Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo



COMPETENCIAS: CCL

ESTÁNDAR: PLEB4.9.

GRADO MÍNIMO: Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza

COMPETENCIAS: CAA, CSIEE

ESTÁNDAR: PLEB5.2.

GRADO MÍNIMO: Amosa curiosidade por aprender a lingua inglesa e a súa cultura

COMPETENCIAS: CCL, CSC

ESTÁNDAR: PLEB5.6.

GRADO MÍNIMO: Pregunta e responde sobre a localización de obxectos e espazos

COMPETENCIAS: CCL, CSC

TERCEIRO CICLO

ESTÁNDAR: PLEB1.3.

GRADO MÍNIMO: Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas

COMPETENCIAS: CCL, CAA, CSC

ESTÁNDAR: PLEB2.1.



GRADO MÍNIMO: Fai presentacións de cinco frases compostas previamente ensaiadas sobre temas do seu interese con bastante axuda 

do mestre

COMPETENCIAS: CCL, CAA

ESTÁNDAR: PLEB3.1.

GRADO MÍNIMO: Comprende instrucións, indicacións e información básica en notas, letreiros e carteis

COMPETENCIAS: CCL, CAA

ESTÁNDAR: PLEB3.5.

GRADO MÍNIMO: Comprende o esencial de historias breves e identifica os e as personaxes principais con apoio visual

COMPETENCIAS: CCL, CAA

ESTÁNDAR: PLEB4.1.

GRADO MÍNIMO:  Completa un breve formulario co seu nome, apelidos, idade, localidade, provincia e nacionalidade 

COMPETENCIAS: CCL, CD, CAA

ESTÁNDAR: PLEB4.2.

GRADO MÍNIMO:  Escribe unha postal simple falando dun lugar para invitar ou felicitar a alguén con menos de oito erros

COMPETENCIAS: CCL, CD, CAA, CSC

ESTÁNDAR: PLEB5.1.

GRADO MÍNIMO: Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa sobre temas familiares

COMPETENCIAS: CCL, CAA, CSC



ESTÁNDAR: PLEB5.3.

GRADO MÍNIMO:  Participa en conversas nas que se intercambia información sobre asuntos cotiás e se expresan sentimentos con 

bastante axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL, CD, CSC

ESTÁNDAR: PLEB5.5. 

GRADO MÍNIMO: Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe

COMPETENCIAS:  CCL, CAA

EXPRESIÓN PLÁSTICA

PRIMEIRO CICLO

ESTÁNDAR: EPB1.1.1.

GRADO MÍNIMO: Describe calidades e características de materiais e obxectos con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCEC, CCL

ESTÁNDAR: EPB1.2.1.

GRADO MÍNIMO: Usa termos sinxelos para comentar as obras observadas con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL, CCEC



ESTÁNDAR: EPB1.3.1.

GRADO MÍNIMO: Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades

COMPETENCIAS: CCL, CCEC

ESTÁNDAR: EPB1.5.1.

GRADO MÍNIMO:  Practica con precisión o pintado

COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB2.1.3.

GRADO MÍNIMO: Clasifica as cores primarias e secundarias

COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB2.2.2.

GRADO MÍNIMO: Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario

COMPETENCIAS: CCEC, CSC

ESTÁNDAR: EPB2.4.1.

GRADO MÍNIMO: Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos

COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB2.4.3.

GRADO MÍNIMO:  Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas



COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB2.5.1.

GRADO MÍNIMO: Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes

COMPETENCIAS: CCEC, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB2.7.1.

GRADO MÍNIMO: Coida o material e respecta as normas preestablecidas

COMPETENCIAS: CSC

SEGUNDO CICLO

ESTÁNDAR: EPB1.1.4.

GRADO MÍNIMO:  Interpreta e comenta de forma oral as imaxes dunha obra artística con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL, CCEC, CSC

ESTÁNDAR: EPB1.2.5.

GRADO MÍNIMO: Identifica as formas de representar a figura humana nas obras

COMPETENCIAS: CCL, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB1.3.1.

GRADO MÍNIMO: Describe profesións relacionadas coas artes plásticas e visuais con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL, CCEC, CSC



ESTÁNDAR: EPB1.3.3.

GRADO MÍNIMO: Expresa as sensacións e as apreciacións persoais sobre as obras plásticas con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL, CCEC, CSIEE, CD

ESTÁNDAR: EPB1.4.2.

GRADO MÍNIMO:  Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta técnicas espaciais

COMPETENCIAS: CCEC, CSC, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB2.1.2. 

GRADO MÍNIMO:  Consegue dar sensación de profundidade e volume ás súas creacións

COMPETENCIAS: CCEC, CSIEE

ESTÁNDAR: EPB2.1.6. 

GRADO MÍNIMO: Utiliza ceras e rotuladores para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras e manchas

COMPETENCIAS: CCEC, CSIEE

ESTÁNDAR: EPB2.1.7.

GRADO MÍNIMO: Representa obxectos coa técnica da esfumaxe

COMPETENCIAS: CCEC

ESTÁNDAR: EPB2.1.10.

GRADO MÍNIMO: Representa imaxes usando diferentes características da cor

COMPETENCIAS: CCEC



ESTÁNDAR: EPB2.2.1.

GRADO MÍNIMO: Utiliza a cuadrícula como un elemento que estrutura o espazo gráfico

COMPETENCIAS: CCEC, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB2.2.4.

GRADO MÍNIMO: Realiza trazados con precisión utilizando a regra

COMPETENCIAS: CCEC, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB2.2.5

GRADO MÍNIMO: Manexa e utiliza proporcións axeitadas para representar obxectos

COMPETENCIAS: CCEC, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB2.2.6.

GRADO MÍNIMO: Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas apreciando o valor expresivo da cor

COMPETENCIAS: CCEC, CSIEE

ESTÁNDAR: EPB2.2.7. 

GRADO MÍNIMO: Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe de simetría

COMPETENCIAS: CCEC, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB2.5.1.

GRADO MÍNIMO: Desenvolve hábitos de orde e limpeza e usa de forma responsable os materiais, os instrumentos e os espazos

COMPETENCIAS: CSC, CSIEE



ESTÁNDAR: EPB2.5.2.

GRADO MÍNIMO: Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e as indicacións establecidas

COMPETENCIAS: CSC, CSIEE, CCEC, CAA

TERCEIRO CICLO

ESTÁNDAR: EPB1.1.1.

GRADO MÍNIMO: Observa e explica aspectos e características das obras artísticas seguindo un protocolo con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCL, CCEC, CSC

ESTÁNDAR: EPB1.1.3.

GRADO MÍNIMO: Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha composición plástica con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB1.1.4.

GRADO MÍNIMO: Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas composicións plásticas con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCEC, CCL

ESTÁNDAR: EPB1.2.1.

GRADO MÍNIMO: Analiza de maneira sinxela imaxes fixas atendendo ao tamaño, puntos, rectas, cores e luz con axuda do mestre

COMPETENCIAS: CCEC, CCL

ESTÁNDAR: EPB1.2.3.

GRADO MÍNIMO: Recoñece os temas da fotografía con axuda do mestre



COMPETENCIAS: CCEC, CCL

ESTÁNDAR: EPB1.3.2.GRADO MÍNIMO: Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes coa axuda do mestre e respecta a 

propiedade intelectual de cada persoa

COMPETENCIAS: CSC, CD

ESTÁNDAR: EPB2.1.3.

GRADO MÍNIMO: Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións

COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB2.1.7.

GRADO MÍNIMO: Obtén diversas texturas a partir da aplicación da cor

COMPETENCIAS: CAA, CCEC

ESTÁNDAR: EPB2.1.8.

GRADO MÍNIMO: Executa composicións pareadas nas que aparecen as cores complementarias respectivas

COMPETENCIAS: CAA, CCEC

ESTÁNDAR: EPB2.1.9.

GRADO MÍNIMO: Debuxa paisaxes do contexto con dimensións, proporcións, tamaños e cores axeitadas

COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB2.2.1.

GRADO MÍNIMO:  Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas sinxelas



COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB2.2.3.

GRADO MÍNIMO: Utiliza a liña horizontal para proporcionar sensación de profundidade

COMPETENCIAS: CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB2.3.3.

GRADO MÍNIMO: Coñece algunha profesión do ámbito artístico con axuda do mestre e interésase polas características do traballo de artistas e 

artesáns/ás

COMPETENCIAS: CSC, CCEC

ESTÁNDAR: EPB2.4.3.

GRADO MÍNIMO: Elabora e prepara o cartel dunha película de cine

COMPETENCIAS: CCEC, CD

ESTÁNDAR: EPB2.5.2.

GRADO MÍNIMO: Respecta os materiais, os utensilios e os espazos

COMPETENCIAS: CSC, CCEC

ESTÁNDAR: EPB 2.5.4.

GRADO MÍNIMO: Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización correcta, ordenada e limpa dos exercicios e actividades

COMPETENCIAS: CSC, CCEC, CAA

ESTÁNDAR: EPB3.1.1.



GRADO MÍNIMO: Identifica os conceptos de horizontalidade e verticalidade e utilízaos nas súas composicións

COMPETENCIAS: CCEC, CAA, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB3.1.3.

GRADO MÍNIMO: Utiliza a regra considerando o milímetro como unidade de medida

COMPETENCIAS: CCEC, CMCCT

ESTÁNDAR: EPB3.1.6.

GRADO MÍNIMO: Traza círculos co compás coñecendo o raio

COMPETENCIAS: CMCCT, CCEC

ESTÁNDAR: EPB3.1.13.

GRADO MÍNIMO: Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo mestre

COMPETENCIAS: CCEC, CMCCT, CSIEE

ESTÁNDAR: EPB3.1.14.

GRADO MÍNIMO: Coñece o termo de escala e é capaz de cambiala nun debuxo sinxelo cunha cuadrícula

COMPETENCIAS: CMCCT, CCEC

ESTÁNDAR: EPB3.1.15.

GRADO MÍNIMO: Recoñece e clasifica os polígonos elementais apreciando as súas diferenzas e similitudes

COMPETENCIAS: CMCET, CCEC



RELIXIÓN

NIVEL  1º CICLO EP

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

C.C.

REC-B1.1

2º-REC-B1.1.1 - Toma conciencia e 
expresa os momentos e as cousas que 
lle fan feliz a el e as persoas da súa 
contorna.

Recoñece e expresa  algúns momentos que o fan feliz a él e 
aos que o rodean

CSC,CAA,CCL

REC-B1.2

2º-REC-B1.2.1 - Descobre a nomea 
situacións nas que necesita das 
persoas, e sobre todo a Deus, para 
vivir.

Descobre algunhas situacións que nas que necesita das 
persoas e sobre todo a Deus para vivir. 

CSC, CCL,CAA

REC-B1.3
2º-REC-B1.3.1 - Valora e agradece que
Deus creoulle para ser feliz.

Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz.  CSC.CAA

REC-B1.4
2º-REC-B1.4.1 - Le e comprende o 
relato bíblico do Paraíso.

Le e comprende parte do  relato bíblico do Paraiso. CCEC, CSC, CCL

REC-B1.4
2º-RECB-1.4.2 - Identifica e representa 
gráficamente os dons que Deus fai ao 
home na Creación.

Identifica algún don que Deus lle fai ao home na Creación. CCEC, CSC,CD,CSIEE

REC-B1.4
2º-REC-B1.4.3 - Expresa, oral e 
xestualmente, de forma sinxela, a 
gratuidade de Deus pola súa amizade.

Expresa dalgunha maneira a gratuidade de Deus pola súa 
amizade. 

CCL, CSC,CCEC

REC-B2.1
2º-REC-B2.1.1 - Coñece, memoriza e 
reconstrúe relatos bíblicos da acción de
Deus na historia.

Coñece relatos biblicos da acción de Deus. CAA, CCL, CSC,CCEC

REC-B2.1
2º-REC-B2.1.2 - Selecciona e 
representa distintas escenas bíblicas 
da acción de Deus na historia.

Selecciona algunha escena bíblica da acción de Deus. CCEC,CSIEE,CD

REC-B2.2

2º-REC-B2.2.1 - Asocia expresións e 
comportamentos dos Patriarcas nos 
relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos.

Asocia alguha expresión e comportamento dos Patriarcas 
bíblicos usando recursos interactivos.

CD, CCL, 
CSC,CCA,CCEC



REC-B2.2

2º-REC-B2.2.2 - Dramatiza momentos 
da vida dos Patriarcas onde se exprese
a protección, o coidado e o 
acompañamento de Deus.

Representa algún aspecto da vida dos Patriarcas, onde se 
exprese a protección  de Deus. 

CCEC, CSC,CSIEE

REC-B2.3
2º-REC-B2.3.1 - Escoita e describe 
coas súas palabras momentos nos que 
Deus axuda ao pobo de Israel.

Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que 
Deus axuda ao pobo de Israel.

CCL, CSC,CCEC

REC-B3.1
2º-REC-B3.1.1 - Le e expresa, verbal 
ou gráficamente o relato da 
Anunciación.

Expresa dalguha maneira o relato da Anunciación. CCL, CSC, CCEC

REC-B3.1
2º-REC-B3.1.2 - Dramatiza a misión 
dos personaxes que intervienen na 
Anunciación.

Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na 
Anunciación.

CCEC, CSC,CSIEE

REC-B3.2
2º-REC-B3.2.1 - Identifica os signos do 
Advento como tempo de espera.

Identifica algúns signos de Advento como tempo de espera. CCEC, CSC,CAA

REC-B3.2
2º-REC-B3.2.2 - Recoñece e valora a 
necesidade da espera como actitude 
cotiá da vida.

Recoñece a necesidade de espera como actitude cotiá da 
vida.

CSC,CAA

REC-B3.3

2º-REC-B3.3.1 - Coñece o relato do 
nacemento de Xesús e descobre na 
actitude e palabras dos personaxes o 
valor profundo do Nadal.

Coñece o relato do nacemento de Xesús. CCEC, CSC, CCL

REC-B4.1
2º-REC-B4.1.1 - Coñece e explica coas
súas palabras o sentido do Bautismo.

Explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. CSC, CCL

REC-B4.1
2º-REC-B4.1.2 - Identifica aos pais, 
padriños, presbíteros, bautizados como
pobo xerado por Xesús.

  Identifica aos pais, padriños e bautizados como pobo xerado 
por Xesús.

CSC, CCL,CAA

REC-B4.2
2º-REC-B4.2.1 - Asocia os elementos 
materiais do auga, a luz e o óleo co seu
significado sacramental.

Asocia algúns destes elementos co co seu significado 
sacramental: auga, luz e óleo

CCEC,CCL,CAA

REC-B4.3
2º-REC-B4.3.1 - Relaciona a unidade 
da Igrexa coa a unidade dos órganos 
do seu propio corpo.

Recoñece distintas partes da unidade da igrexa. CSC,CAA

REC-B4.3 2º-REC-B4.3.2 - Sinala en diferentes Sinala en diferentes expresións artisticas a Deus. CCEC, CSC,CD



expresións artísticas a representación 
de Deus como Pai de todos.

REC-B4.4
2º-REC-B4.4.1 - Constrúe un 
calendario onde sitúa os diferentes 
tempos litúrxicos.

Constrúe un calendario con algún tempo liturxico. 
CCEC, 
CSC,CMCT,CSIEE



NIVEL  2º CICLO

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

C.C.

REC-B1.1
4º-REC-B1.1.1 - Localiza e describe situacións 
de pecado descubertas nos relatos das 
relixións antigas.

Describe algunhas situacións de pecado nos relatos antigos .
CCEC, CCL, 
CSC

REC-B1.1
4º-REC-B1.1.2 - Cualifica o tipo de pecado en 
situacións da súa contorna e compáraas coas 
atopadas nos relatos das relixións antigas.

Compara algúns pecados da sua contorna con outros dos 
relatos antigos.

CCEC, CCL, 
CSC

REC-B1.2
4º-REC-B1.2.1 - Recorda e acepta situacións 
persoais ou sociais que necesitan de perdón.

Recorda algunhas situacións persoais ou sociais para perdoar.
CCEC, 
CSC,CAA

REC-B2.1

4º-REC-B2.1.1 - Sitúa no relato as frases que 
expresan a falta de colaboración na tarefa de 
Deus e o rexeitamento da amizade con El, e 
aplícaas a situacións actuais.

Coñece o relato do Pecado Orixinal. CCL, CSC

REC-B2.1
4º-REC-B2.1.2 - Recorda e narra 
acontecementos actuais nos que se rexeitou a 
amizade con Deus.

Narra algún acontecemento actual  onde rexeitou a amizade 
con Deus .

CAA, CSC,CCL

REC-B2.2
4º-REC-B2.2.1 - Descobre e enumera as 
características do perdón de Deus nalgúns 
relatos bíblicos.

Enumera algunha característica do perdón de Deus. CCL, CSC,CAA

REC-B2.3
4º-REC-B2.3.1 - Identifica e descobre 
comportamentos da vida do rei David que se 
opoñen á vontade de Deus.

Coñece a historia de David. CCL, CSC,CAA

REC-B2.4
4º-REC-B2.4.1 - Compara a actitude de David 
con situacións persoais nas que sentíu a 
necesidade de ser perdoado.

Coñece algunha actitude de David polo que Deus lle perdoa . CCL, CSC



REC-B2.4

4º-REC-B2.4.2 - Recoñece e expresa 
artísticamente escenas da historia de David 
nas que Deus perdóalle. Mostra respecto polas
intervencións dos seus compañeiros.

Mostra sempre respecto polas intervencións  dos seus 
compañeiros .

CCEC, 
CSC,CAA,CSIE
E

REC-B2.5
4º-REC-B2.5.1 - Reconstrúe e memoriza 
escenas bíblicas onde Deus fai a promesa do 
Mesías.

Sabe contar a escena Bíblica onde Deus promete un Mesias .
CCEC, 
CSC,CAA

REC-B3.1
4º-REC-B3.1.1 - Analiza, comenta e crea 
relatos onde actualiza as parábolas do fillo 
pródigo e do fariseo e o publicano.

Comprende o significado de algunha parábola .
CCL, 
CSC,CSIEE

REC-B3.2
4º-REC-B3.2.1 - Visualiza, en obras de arte, 
escenas de perdón e explícaas.

Explica coas suas palabras algunhas obras de arte onde se 
visualice o perdòn .

CD, 
CCEC,CCL

REC-B3.3

4º-REC-B3.3.1 - Busca, subliña e comenta 
trazos da preferencia de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos, nos textos 
evanxélicos.

Subriña algún texto onde se comenten trazos dos máis 
necesitados .

CCL, CSC

REC-B3.4

4º-REC-B3.4.1 - Secuencia ordeadamente 
escenas da Historia da Paixón e identifica as 
palabras de Xesús que expresan a súa relación
co Pai.

Secuencia ordenadamente escenas da história da Paixón .
CCEC, CCL, 
CSC,CMCT

REC-B3.4
4º-REC-B3.4.2 - Distingue e explica frases do 
relato da oración do Horto dos Olivos que 
expresan a obediencia de Xesús ao Pai.

Coñece o relato da horta dos Olivos . CLC, CSC

REC-B4.1
4º-REC-B4.1.1 - Coñece e explica as 
condicións para acoller o perdón de Deus.

Identifica algunha condición para que Deus lle perdoe . CSC,CCL,CAA

REC-B4.1
4º-REC-B4.1.2 - Describe os pasos da 
celebración do sacramento do Perdón.

Narra coas súas propias palabras o sacramento do perdòn. 
CCEC, 
CSC,CCL

REC-B4.2
4º-REC-B4.2.1 - Vincula símbolos, significados 
e momentos na celebración eucarística.

Recoñece os símbolos  da celebración eucarística .
CCEC, 
CSC,CD

REC-B4.3 4º-REC-B4.3.1 - Investiga e presenta con Presenta algunhas obras e institucións da Igresa . CD, CCEC, 



diversos recursos obras e institucións da Igrexa
de caracter penitencial.

CSIEE,CSC



NIVEL  3º CICLO

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

C.C.

REC-B1.1
6º-REC-B1.1.1 - Identifica e xuzga situacións nas que 
recoñece a imposibilidade de ser feliz.

Enumera algunha situación de infelicidade do ser 
humán.

CSC,CCL

REC-B1.2
6º-REC-B1.2.1 - Busca, compara e comenta distintas 
expresións do desexo humán de salvación na literatura e 
música actuais.

Colabora na búsqueda de expresións de salvación
na literatura e na música.

CCEC, 
CSIEE,CCL,CA
A

REC-B1.3
6º-REC-B1.3.1 - Descubre e explica por qué os 
enterramentos, pinturas, ritos e costumes son signos da 
relación do home coa Divindade.

Relata porqué os enterramentos mitos e costumes 
están relacionados con Deus.

CSC, 
CCEC,CCL,CD

REC-B1.4

6º-REC-B1.4.1 - Investiga e recolle acontecementos da 
historia onde se aprecia que o feito relixioso foi o motor de 
cambio para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, 
o progreso e a paz.

Axuda no traballo en equipo onde se explica que o
feito relixioso e o eixe para potenciar os dereitos 
humanos, a convivencia e a paz.

CAA, CSC, 
CSIEE,CD,CC
EC

REC-B2.1
6º-REC-B2.1.1 - Identifica e valora expresións recollidas 
nos libros sapienciais que enriquecen e melloran á persoa.

Sabe o que son os libros Sapienciais, e que 
pertencen  o Antigo Testamento.

CCL, 
CSC,CAA,CCE
C

REC-B2.1
6º-REC-B2.1.2 - Investiga e contrasta a sabedoría popular 
con expresións da sabedoría de Israel emitindo un xuízo 
persoal.

Recoñece expresiós populares e do Antigo 
Testamento.

CCL, CCEC, 
CSIEE,CAA

REC-B2.1
6º-REC-B2.1.3 - Propón, dialogando cos seus compañeiros,
situacións e comportamentos onde se expresa a riqueza 
humana que aparece nos textos sapienciais.

Participa na léctura dalgúns textos sapienciais.
CAA, CCL, 
CSC,CCEC

REC-B3.1 6º-REC-B3.1.1 - Busca nos discursos do Evanxeo de Xoán Busca algunha frase que expresa a relación de CCL, CAA



frases que expresan a relación de Xesús co Pai e esfórzase
por comprender o seu significado.

Xesús co seu Pai no Evanxeo de San Xoán.

REC-B3.1
6º-REC-B3.1.2 - Identifica e sintetiza os rasgos que Xesús 
desvela do Pai nos discursos do Evanxeo de Xoán.

Lee e encontra algùn rasgo que Xesús desvela do 
seu Pai.

CCL, CSC,CAA

REC-B3.2
6º-REC-B3.2.1 - Extrapola as dificultades que tivo Xesús na
súa vida para obedecer ó Pai con situacións que viven os 
seres humanos.

Extrapola algunha dificultade que tivo Xesús para 
obedecer a seu Pai.

CAA, CSC

REC-B3.3
6º-REC-B3.3.1 - Localiza e explica a misión apostólica nas 
expresións de Xesús recollidas nos evanxeos sinópticos.

Recoñece os tres Evanxeos sinópticos.
CSC, 
CCL,CAA,CCE
C

REC-B3.3
6º-REC-B3.3.2 - Constrúe un mapa comparativo das 
accións de Xesús e as da Igrexa.

Axuda na realización dun mapa comparativo das 
accións de Xesús ca Igresa.

CAA, CSC, 
CD,CMCT,CSI
EE

REC-B4.1
6º-REC-B4.1.1 - Coñece e explica con exemplos a razón 
pola que Confirmación, Orde e Matrimonio están ao servizo 
da Igrexa.

Coñece os sacramentos, numera algúns de eles. CCL, CSC

REC-B4.1
6º-REC-B4.1.2 - Aprende e diferencia os signos e 
momentos celebrativos da Confirmación, a Orde e o 
Matrimonio.

Diferenza os signos da confirmación, Orde,  e 
matrimonio.

CSC, 
CCEC,CAA

REC-B4.2
6º-REC-B4.2.1 - Extrapola e explica os principais signos 
pascuais.

Recoñece algún signo Pascual. CAA, CCEC

REC-B4.2
6º-REC-B4.2.2 - Crea unha composición onde se exprese a
ledicia e a paz que experimentaron os discípulos ao 
atoparse co Resucitado.

Participa nun traballo onde se mostren frases da 
ledicia dos Apóstoles por a resurrección de Xesús.

CSC, CCEC, 
CAA,CCL,CSIE
E

REC-B4.3
6º-REC-B4.3.1 - Selecciona testemuños de cristiáns e 
xustifica o cambio xerado polo encontro co Resucitado.

Identifica algunhas testimuñas dos cristiáns.
CCL, 
CSC,CD,CCEC



2. CONCRECIÓNS XERAIS SOBRE METODOLOXÍA (DISPOSICIÓN DO ALUMNADO NA AULA,

APRENDIZAXE COOPERATIVA, APRENDIZAXE POR PROXECTOS,...)

3. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

3.1. CRITERIOS XERAIS PARA AGRUPAMENTOS DO ALUMNADO.

4. RECURSOS E MATERIAIS. (ESPECIFICAR, NO SEU CASO, RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

POR NIVEL  EDUCATIVO CON EXPRESIÓN DA DATA DE APROBACIÓN POR PARTE DA

INSPECCIÓN EDUCATIVA).

5. TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS NAS ÁREAS/MATERIAS CONCRETADOS

POR NIVEL EDUCATIVO..

6. PROXECTOS E PROGRAMAS NOS QUE PARTICIPA O CENTRO (ESPECIFICAR PARA CADA

UN DELES XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE, DATA DE IMPLANTACIÓN,...):

6.1. INNOVACIÓN E CALIDADE EDUCATIVA (CONTRATOS PROGRAMA, PLAN PROXECTA,

PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, PROXECTO ABALAR, EDIXGAL,...)

6.2. IDIOMAS (CENTROS PLURILINGÜES, SECCIÓNS BILINGÜES, CUALE,...)

7. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (FACER CONSTAR DATA DE AUTORIZACIÓN XT)

8. CRITERIOS  PARA  DESEÑAR,  SELECCIONAR,  ORGANIZAR  E  AVALIAR  AS  ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

9. PAUTAS  E  CRITERIOS  XERAIS  SOBRE  O  USO  DAS  TAREFAS  EXTRAESCOLARES

(DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA DO D.105/2014).

10. ORGANIZACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN NA ETAPA DE INFANTIL (3 ANOS)

11. CANAIS DE COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E ALUMNADO (MODELO UNIFICADO

DE INFORMACIÓN SOBRE AS PROGRAMACIÓNS, USO DA AXENDA ESCOLAR, USO DA

PÁXINA WEB, REUNIÓNS, TITORÍAS PAIS, AULA VIRTUAL...)

12. AVALIACIÓN DO ALUMNADO:

I. DATAS DAS AVALIACIÓNS (MODELOS DE ACTAS)

II. AVALIACIÓN INICIAL



III. CRITERIOS  XERAIS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE CURSO/ETAPA EP/ESO/BAC

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1º CICLO.

Probas orais e escritas (30%) 

Elaboración das tarefas encomendadas (30%)

Presentación e organización dos traballos (10%)

Actitude, autonomía, interese, esforzo, respecto e participación (30%)

2º CICLO.

Probas orais e escritas (50%) 

Elaboración das tarefas encomendadas (25%)

Presentación e organización dos traballos (10%)

Actitude, autonomía, interese, esforzo, respecto e participación (15%)

3º CICLO.

Probas orais e escritas (60%) 

Elaboración das tarefas encomendadas (20%)

Presentación e organización dos traballos (10%)

Actitude, autonomía, interese, esforzo, respecto e participación (10%)

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

1º CICLO

Non promociona sempre que se considere que NON logrou a progresión adecuada 

nos obxectivos do ciclo e que NON alcanzou un axeitado grao de adquisición das 

competencias asociadas aos indicadores mínimos de logro dos perfís de área 

correspondentes. 

O alumnado será susceptible de non promocionar se non supera o 50% dos 

indicadores mínimos de logro dos perfís de tres das áreas de ámbito troncal (MAT, 



LC, LG, CCNN, CCSS). Tomarase unha decisión colexiada entre o titor/a e os 

diferentes especialistas que imparten docencia directa ao alumnado, oído o 

Departamento de Orientación, se é o caso. 

Pola contra, fóra desta casuística o alumnado promocionará.

2º CICLO

Non promociona sempre que se considere que NON logrou a progresión adecuada 

nos obxectivos do ciclo e que NON alcanzou un axeitado grao de adquisición das 

competencias asociadas aos indicadores mínimos de logro dos perfís de área 

correspondentes. 

O alumnado será susceptible de non promocionar se non supera o 60% dos 

indicadores mínimos de logro dos perfís de tres das áreas de ámbito troncal (MAT, 

LC, LG, CCNN, CCSS). Tomarase unha decisión colexiada entre o titor/a e os 

diferentes especialistas que imparten docencia directa ao alumnado, oído o 

Departamento de Orientación, se é o caso. 

Pola contra, fóra desta casuística o alumnado promocionará.

3º CICLO.

Non promociona sempre que se considere que NON logrou a progresión adecuada

nos obxectivos da etapa e que NON alcanzou un axeitado grao de adquisición das

competencias  asociadas  aos  indicadores  mínimos  de  logro  dos  perfís  de  área

correspondentes. 

O  alumnado  será  susceptible  de  non  promocionar se  non  supera  o  75% dos

indicadores mínimos de logro dos perfís de tres das áreas de ámbito troncal (MAT,

LC,  LG,  CCNN,  CCSS).  Tomarase  unha  decisión  colexiada  entre  o  titor/a  e  os

diferentes  especialistas  que  imparten  docencia  directa  ao  alumnado,  oído  o

Departamento de Orientación, se é o caso. 

Pola contra, fóra desta casuística o alumnado promocionará.

IV. CRITERIOS DE TITULACIÓN (ESO-BAC)



V. PROCEDEMENTO  PARA  A  ACREDITACIÓN  DE  COÑECEMENTOS  PREVIOS  EN

BACHARELATO

VI. PROTOCOLO PARA A ELABORACIÓN DE PLANS ESPECÍFICOS PARA ALUMNADO QUE

PERMANEZA UN ANO MÁIS NO CURSO

VII. CRITERIOS XERAIS PARA TRATAMENTO DAS MATERIAS PENDENTES

VIII. PROCEDEMENTO DE REVISIÓN E DE RECLAMACIÓNS AO LONGO DO CURSO E ÁS

CUALIFICACIÓNS FINAIS

IX. CRITERIOS XERAIS DO OUTORGAMENTO DE MENCIÓNS HONORÍFICAS

13. CRITERIOS  XERAIS  DA  AVALIACIÓN  DA  PRÁCTICA  DOCENTE  E  DO  PROCESO

ENSINANZA APRENDIZAXE. CONCRECIÓN DOS INDICADORES DE LOGRO (MODELO DE

ACTA)

14. DECISIÓNS  E  CRITERIOS  XERAIS  NA  ELABORACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS (MODELO UNIFICADO, DATAS DE ENTREGA, DATAS DE

REVISIÓN, GUIÓN REVISIÓN...)
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