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DISCIPLINAS TRONCAIS  1º DE EP 
 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTíFICA 
B E H I J B1.1.Iniciación á actividade científica. 

B1.2.Realización de proxectos con guía na súa 
estrutura e presentación de resultados. 
B1.3. Busca guiada de información na internet 
e noutros soportes. 
B1.4.Elaboración guiada de textos escritos 
básicos,murais,paneis,esquemas ou 
presentacións para recoller conclusións. 

B1.1.Buscar,seleccionar información 
de forma guiada e comunicar os 
resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.1.Busca e selecciona 
información de forma guiada e 
comunica o resultado de forma oral 
e escrita,de maneira limpa,clara e 
ordenada,en diferentes soportes. 

 
X 

CAA                
CCL                

CMCT               
CSIEE               
CCEC                

CD                 

Desenvolvemos proxectos na aula onde 
se empreguen textos expositivos e 
informativos. 

CNB1.1.2.Manifesta certa 
autonomía na observación e na 
planificación de accións e tarefas e 
ten iniciativa na toma de decisións. 

 CAA                
CMCT               
CSIEE               

Propoñemoa tarefas para desenvolver nos 
proxectos plantexados. 

A B C M B1.5.O traballo cooperativo. 
B1.6. Iniciación ás técnicas de traballo. 
Recursos e técnicas de traballo intelectual. 
B1.7.  Hábitos  de  traballo,  esforzo  e 
responsabilidade. 

B1.2.Traballar de forma cooperativa, 
respectando os compañeiros/as, o 
materiale as normas de convivencia. 

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. 

X CAA                
CMCT               
CSC                

CSIEE               

Realizamos exercicios en distintas 
modalidades de agrupamentos. 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 
A B E 

D H K M 
B2.1.Identificación do home e  da mullercomo 
seres vivos. 
B2.2.Comparación con outros seres vivos. 
B2.3.   Observación   de   igualdades   e 
diferenzas entre as persoas. 
B2.4. Identificación  das partes do corpo 
humano. 
B2.5.Identificación e verbalización de 
emocións (medo, tristura, enfado, ledicia) e 
sentimentos propios e alleos. 

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

CNB2.1.1.Identifica semellanzas e 
diferenzas 
 
entreaspersoasvalorandoadiversidad
e. 

 CMCT                
CSC                

Clasificamos grupos de persoas polas súas 
características. 

CNB2.1.2.Recoñece partes do propio 
corpo. 

X CMCT               
CSC                

Describimos as características do propio 
corpo. 

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

 CMCT               
CCL                
CSC                

Participamos en conversas acerca dos 
medos, alegrías, tristuras,… 

A B D H K 
M 

B2.6.Hábitos que inflúen nunha vida saudable 
:alimentación variada e equilibrada, a hixiene 
persoal,o exercicio físico regulado, o descanso 

B2.2.Coñecer evalorararelación 
entreobenestar eaprácticade 
determinados hábitos: a hixiene 

CNB2.2.1.Relacionaa vida  saudable 
cunha alimentación adecuada. 

 CMCT               
CSC                

Clasificamos os alimentos en saudables e 
non saudables. 
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e a adecuada utilización do tempo de lecer. persoal, a alimentación variada,o 
exercicio físico regulados en e(cesos 
ou o descanso diario. 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio 
físico,os hábitos de hixiene e o 
tempo de lecer coa propia saúde. 

 CMCT               
 

CSC                

Recollemos por escrito os hábitos que nos 
aportan benestar. 

B C E G H B2.7. Identificación de alimentos diarios 
necesarios. 
B2.8.Análise e costumes na alimentación 
diaria. 

B2.3.Deseñar,de forma colectiva, un 
menú semanal de merendas 
saudables para o recreo. 

CNB2.3.1.Analiza os seus costumes 
na alimentación diaria e aplica o 
menú semanal de merendas na 
escola. 

X CMCT               
 

CSIEE               

Implicamoa ás familias na elaboración 
dun menú semanal. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

E H L B3.1.Os seres vivos:as plantas e os animais. 
B3.2. Identificacióndas características e dos 
comportamentos de animais e plantas para 
adaptarse ao seu medio. 

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

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

X CMCT               
CCL                

Clasificamos as plantas e animais atendendo 
a unha característica dada. 

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

 CMCT               
CCL                

Recoñecemos as propiedades máis relevantes 
dos textos descritivos. 

CNB3.1.3.Amosa condutas de 
respecto e coidado cara aos seres 
vivos. 

 CMCT               Identificamos  e relatar condutas de 
respeto ao medio ambiente. 

A B C E H I 
JL M O 

B3.3.Observación e identificación de animais e 
plantas do contorno. 
B3.4.Clasificación e rexistro dos seres vivos do 
contorno segundo criterios observables e variados 
empregando diferentes soportes. 
B3.5.Valoración da responsabilidade no coidado 
de plantas e animais domésticos e do contorno. 

B3.2.Observar e identificar, de 
maneira elemental e en equipo,algún 
ser vivo no seu medio natural ou na 
aula e comunicar dexeitoo ral he 
escrito os resultados, empregando 
diferentes soportes. 

CNB3.2.1. Recolle datos a partir da  
súa observación e comunícaos 
empregando diferentes soportes. 

X CMCT               
CC 

 CAA                
CSIEE               

CD                 

Empregamos a escrita manual e o procesador 
de textos para comunicar as súas 
observacións. 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 
A B E H B4.1.Tarefas de redución, reutilización e reciclaxe 

na escolae no seu contorno próximo. 
B4.2.Uso responsable da auga na vida cotiá. 
B4.3.Identificación do ruído como unha forma 
de contaminación acústica e de fontes sonoras do 
contorno próximo. 

B4.1.Adoptar medida sde protección 
ambiental e poñelas en práctica na 
escola. 

CNB4.1.1.Reduce,reutiliza e recicla 
obxectos na escola. 

X CMCT               
CSC                

CSIEE               

Clasificamos os residuos xerados na aula nos 
distintos grupos. 

CNB4.1.2.Identifica e adoptamedidas 
deuso responsableda auga na escola. 

 CMCT               
CSC                

Nomeamos  un encargado de xestionar o 
uso dos baños semanalmente. 

B G H B4.4.Exploraciónde materiais e obxectos do 
contorno para identificar propiedades físicas 
observables (cor, dureza ,olor, sabor e textura) 
e a súa utilidade. 

B4.2. Experimentar e manipular 
instrumentos e obxectos sinxelos de uso 
cotián  identificando algunhas 
propiedades físicas. 

CNB4.2.1.Identifica 
cor,dureza,olor,sabor e textura en 
materiais eobxectos de uso cotián. 

 CMCT               Levamos a aula materiais sensibles de ser 
clasificados por unha cualidade sensitiva. 
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BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

A B C D E H 
J M 

B5.1. Observación e clasificaciónde aparellos e 
máquinas sinxelas do contorno identificando a 
súa  utilidade e evitando estereotipos sexistas. 
B5.2. Manipulación e  observación do 
funcionamento de   aparellos  sinxelos 
domésticos e escolares (lapis,afialapis, 
teléfono, báscula, tesoira, espremedor etc.). 
B5.3.Montaxe e desmontaxe de xogos e 
obxectos sinxelos relacionados coa vida cotiá. 

B5.1.Manexar obxectos e aparellos 
simples domésticos e escolares, 
describir os seus materiais e oseu 
funcionamento e utilizalos con 
seguridade evitando estereotipos 
sexistas. 

CNB5.1.1.Coñecee nome a os oficios 
das persoas do seu contorno e 
evitaestereotipos sexistas. 

X CMCT               
CSC                
CCL                

Participamos en situacións de interacción en 
grupos heteroxéneos asumindo diferentes 
roles. 

CNB5.1.2.Identifica e manexa algúns 
aparellos e máquinas simples de uso 
cotián empregándoos con seguridade e 
evitando estereotipos sexistas. 

 CMCT               
CSC                

CSIEE               

 

A B H I B5.4. Identificación dos compoñentes básicos 
dun ordenador. 
B5.5.Coidado dos recursos informáticos. 

B5.2.Empregar o ordenador 
identificando os compoñentes básicos 
ecoidando o seu uso. 

CNB5.2.1.Identifica e nomea 
correctamente as partes dun 
ordenador cando traballa con el. 

X CMCT               
CD                 
CCL                

Empregamos de xeito habitual o 
procesador de textos como instrumento 
de escrita e busca de información. 

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

 CMCT               
CD                 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 
B D E H I B1.1.O establecemento deconxecturas, de 

prediciónseaobservación e experimentación 
como procesos básicos quefavorecen a 
iniciación ao coñecemento científico. 
B1.2.Propostas de traballo que xurdan dunha 
situación problema, acontecemento ou 
inquietude do contorno que os rodea, que 
supoña un proceso de investigación e acción por 
parte do alumnado e facilite o proceso de 
autorregulación de aprendizaxes. 
B1.3Introdución  no uso das TIC e outras fontes 
(directas e indirectas) para obter información, 
analizala, organizala, documentar o proceso 
mediante o uso do porfolio e a comunicación 
das conclusións. 
B1.4Planificación, xestión e presentación dos 
traballos co fin de acadar obxectivos. 

B1.1.Realizar traballos de investigación 
que partan do establecemento de 
conxecturas, daobservación, 
experimentación e da toma de 
conciencia dos sentimentos e 
sensacións como medios básicos para 
obter información, seleccionala, 
organizala, extraer conclusións e 
comunicalas sen esquecer a introducción 
ao manexo das TIC para este fin e 
valorando o esforzó realizado. 

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. 

X CSC                Navegamos de xeito dirixido e 
controlado pola rede reflexionando 
acerca das súas ventaxas e perigos co fin 
de buscar información. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 
planificación e execución de acción e 
tarefas coidando a súapresentación, 
ten iniciativa na toma de decisión e 
asume responsabilidades. 

 CSC                Reflexionamos e chegamos a acordos acerca 
dos criterios de presentación das tarefas e 
traballos realizados. 

A B 
C D M 

B1.5.O traballo en equipo. 
B1.6.Iniciación na creación  e o uso de hábitos 
E técnicas de estudo. 
B1.7.Valoración do esforzó e coidado do 
material. 
B1.8.A cooperación e o diálogo como valores 
democráticos e recursos básicos na resolución 
pacífica de conflitos. 

B1.2.Traballar en equipo e adoptar un 
Comportamento de respecto e tolerancia 
Ante as achegas alleas. 

CSB1.2.1.Participa en actividades 
individuais e de grupo adoptando 
un 
Comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o 
esforzó e o coidado do material. 

X CSC                Desenvolvemos de xeito habitual 
actividades empregando diferentes tipos 
de agrupamento e aprendemos a 
desenvolver traballos colaborativos. 

B1.3.Empregar os mapas mentais como 
Una técnica básica de estudo. 

CSB1.3.1.Elabora  algún mapas mentais 
Sinxelos como técnica básica  de 
estudo. 

 CSC                Realizamos mapas mentais acerca das 
tarefas realizadas. 

H O B1.9.Utilización da terminoloxía propiada da área. B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da 
terminoloxía propia  da área. 

CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía 
propia da área. 

 CSC                Incorporamos léxico específico dos 
temas novos que tratamos na aula. 
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BLOQUE 2.O MUNDO QUE NOS RODEA 
H J O B2.1.A contorna física: observacións  das 

características  principais. 
B2.1.Identificar os elementos principais 
da contorna partindo do máis próximo a 
través da observación e uso das TIC. 

CSB2.1.1.Elabora e recolleinformación 
sobre aspectos da súacontorna natural, 
empregando imaxes, debuxos e outras 
fontes incluídas as TIC. 

 CMCT               
CD                 

CAA                
 

Realizamos fichas de recollida de datos na 
contorna atendendo a diversos aspectos e 
empregando diferentes recursos. 

CSB2.1.2Describe os elementos básicos 
da súa contorna máis próxima. 

X  CMCT 
CCL                

Recurrimos ao texto descritivo para describir 
a contorna próxima cos datos recabados. 

H H A O B2.2.O aire e a auga. Estudo das súas 
características e propiedades mediante a 
observación, experimentación a través 
sentidos e a formulación de conxecturas. A 
importancia para a vida e consumos  
responsables. 

B2.2.Recoñecer as características básicas 
do aire e a auga observadas e 
experimentadas a través dos sentidos. 

CSB2.2.1.Describe as  características 
Principais do aire e da auga. 

 CCT 
CCL                
CAA                

Realizamos pequenos experimentos na aula 
con auga e aire para identificar as súas 
características. 

B2.3.Recoñecer e valorar a importancia 
que a auga e o aire teñen para a vida 
e reflexionar sobre a importancia que o 
uso responsable ten na súa contorna 
máis próxima. 

CSB2.3.1. Explica, de forma sinxela, a 
importancia que o uso responsable 
destes elementos ten na súacontorna 
máis próxima. 

 CMCCT 
CSC                
CCL                

Expoñemos de forma habitual e de 
oralmente as conclusións ás que chegamos 
despois de realizar pequenas investicacións. 

G H I O B2.3. O tempo  atmosférico.  Observación  e 
medicións  sinxelas dos fenómenos 
atmosféricos que teñen lugar no espazo 
próximo e a súa simboloxía. Comprobación 
observado o tempo nos diferentes medios de 
comunicación: prensa, prensa dixital,.. 

B2.4.Coñecer os fenómenos 
atmosféricos, a través das sensacións 
corporais ,e describir os que xorden 
con máis frecuencia na súa contorna 
identificandoos nun mapa do tempo da 
prensa en papel ou dixital. 

CSB2.4.1. Cita os fenómenos 
atmosféricos máis habituais no seu 
espazo próximo e interpreta a 
simboloxía básica nun mapa do tempo 
da prensa en papel ou dixital. 

 CMCCT 
CD                 
CCL                

Buscamos e identificamos as fontes 
informativas acerca da meteoroloxía na nosa 
contorna e recollemos e interpretamos os 
datos. 

B2.5.Realizar medicións sinxelas de 
datos con aparellos cotiás e facer 
pequenos rexistros do tempo 
atmosférico a nivel local. 
Comprobación co tempo dos xornais. 

CSB2.5.1.Realiza observacións, 
sinxelas recollidas de datos, 
rexistros e comprobación sobre o 
tempo atmosférico  local. 

 CMCCT 
CAA                

 

H G E B2.4.Os elementos do ceo, as súas 
características e o seu movemento como 
indicador do paso do tempo. Experimentación do 
paso do tempo observando o movemento do Sol 
e da Lúa e asocialo ás diferentes  partes do día e á 
noite. 

B2.6.Identificar os elementos que 
aparecen no ceo e coñecer a 
importancia que o Sol ten para a vida. 

CSB2.6.1.Nomea os elementos 
presentes no ceo e explica a 
importancia que o Sol ten para a 
vida. 

X CMCCT 
CCL                

Realizamos unha presentación acerca dos 
elementos máis relevantes do sistema solar 
e universo. 

B2.7.Coñecer a importancia que o 
movemento dos elementos do ceo 
teñen como indicador do paso do 
tempo: odía, a noite e as partes do día. 

CSB2.7.1.Relaciona o movemento 
dos elementos do ceo  co cambio 
do día á noite e o paso do tempo ao 
longo do día:  mañá, tarde e noite. 

 CMCCT 
CAA                

Realizamos unha presentación acerca da 
influenza da lúa e do sol na terra. 
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A H O B2.5.Observación, a través dos sentidos, da 
paisaxe que nos rodea. Elementos naturais e 
humanos da contorna. A importancia do 
coidado da natureza. 

B2.8. Diferenciar entre os elementos 
naturais e os producidos pola man do 
home existentes na contorna próxima 
poñendo exemplos. 

CSB2.8.1.Diferencia entre elementos 
da paisaxe natural e a construída  
polo home e identifica alguna das 
acción humanas máis destacadas da 
contorna próxima. 

 CMCCT 
CAA                

Recoñecemos o Land Art como unha 
manifestación artística que aporta grande 
información acerca da acción das persoas 
sobre o medio ambiente e a contorna. 

B2.9.Valorar a importancia que te npara 
a 
Vida dos seresvivos o coidado dos 
elementos da paisaxe máis próxima. 

CSB2.9.1.Identifica alguna medida 
para  a  conservación  da  natureza 
máis próxima. 

 CSC                            
CMCT 

Actuamos na contorna próxima co fin de 
protexela e embellecela. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 
A C H B3.1.Investigamos  sobre as relaciónsde 

Parentesco  e roles familiares. 
B3.1.Recoñecer as relacións  simples de 
parentesco familiare os seus roles 
identificándose, situándose e 
valorandoá pertenza a unha familia con 
características propias así como 
contribuíndo á repartición equitativa das 
tarefas domésticas entre os seus 
membros. 

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

 CMCT 
CSC                 
CAA                

Deseñamos mapas xenealóxicos da nosa 
familia. 

A H B3.2.A escola: organización escolar, os 
membros e os seus roles, espazos físicos e 
recursos. 

B3.2.Coñecer e respectartodos os 
elementosqueconformanaescolaeas 
súasfuncións. 

CSB3.2.1.Identifica os  membros 
da comunidade escolar,describe as 
tarefas que desenvolven e 
respéctanas. 

 CMCT 
CSC                
CCL                

Deseñamos un organigrama acerca da 
organización do centro escolar. 

A H B3.3.Os deberes e dereitos das persoas. A 
asamblea de clase como momento para a 
reflexión, o diálogo, a escoita activa e  a 
resolución pacífica de conflitos. 

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

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

X CSC                Deseñamos un mapa que recolla as nosas 
relacións persoais máis relevantes. 

H E O B3.4.A casa e o lugar en que vivo. Estancias da 
casa e localización na contorna: aldea, vila, 
cidade. Elaboración dun esbozo da distribución da 
casa. 

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

CSB3.4.1.Identifica as partes da 
casa, represéntaas nun esbozo e 
coñece e explica o uso que se fai 
delas. 

  CMCT 
CAA                

Poñemos exemplos de diferentes modelos de 
estruturas arquitectónicas. 

CSB3.4.2.Identifica diferentes 
tiposde vivendas e describe 
oralmente as diferenzas. 

 CCL                
CCEC                

Poñemos exemplos e representamos 
diferentes modelos de viviendas. 

B3.5.Coñeceras características básicas 
da contorna próxima e diferenciar os 
conceptos de cidade,vila,aldea. 

CSB3.5.1.Explica a  diferenza entre 
cidade,vila e aldea e sitúa a súa 
casa nalgunha delas. 

 CCL                
 CMCT 

Realizamos unha presentación acerca dos 
diferentes modos de organización social e 
de poboacións. 
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H E B3.5.Os medios de  transporte. Clasificación  e 
abastecemento. 

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

CSB3.6.1.Clasifica os diferentes 
medios de transporte da contorna 
segundo os seu usos,funcións 
ecaracterísticas. 

X CMCT 
CAA                

Comparamos as características dos diferentes 
medios de transporte. 

H N B3.6.Educación viaria. Camiñando pola rúa. B3.7.Observar e discriminar diferentes 
elementos viarios que deberá recoñecer 
un peón ou peoa para unha circulación 
óptima pola rúa. 

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

 CSC                
CAA                

Invitamos á aula a unha persoa experta en 
educación vial para compartir con nós os seus 
coñecementos. 

J H O B3.7.Manifestacións  culturais do contorno. B3.8.Coñecer algunha das grandes 
manifestacións culturais que se celebran 
na escola valorando a súa diversidade e 
contribuíndo á súa conservación. 

CSB3.8.1.Cita e valora algunha das 
festas propias do outono,do 
inverno,da primavera e do verán que 
sec elebran no contorno escolar e 
contribúe á súa conservación. 

 CCEC                
CSC                
CCL                

Identificamos e celebramos as festas e 
tradiccións populares propias de cada 
estación. 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO. 
H G E B4.1.Uso e  medidasdotempo.Nocións básicas: 

antes, despois, día,mes.O paso do tempo:liña do 
tempo da súa historia persoal. 
Árbore xenealóxica sinxela dos membros da 
Súa familia. 

B4.1.Ordenar  temporalmente,a 
través dunha liña do tempo,a evolución 
ealgúns feitos relevantes da súa vida 
persoal empregando métodos sinxelos 
de observacióne as unidades de 
medida temporais básicas. 

CSB4.1.1.Localiza e explica, nunha 
liña do tempo,a evolución e algúns 
feitos relevantes da  súa vida 
persoal e empregando as unidades 
de medida do tempo máis  básicas.. 

 CSC                
CAA                
CCL                

Realizamos e expoñemos de xeito oral 
nunha liña do tempo os feitos máis 
relevantes da nosa vida. 

B4.2.Reconstruír a memoria do pasado 
próximo partindo de fontes familiares 
a través da realización dunha árbore 
xenealóxica sinxela dos membros da súa 
familia. 

CSB4.2.1.Explica oralmente unha 
árbore xenealóxica sinxela dos 
membros da súa familia. 

 CSC                
CAA                
CCL                

Explicamos oralmente a árbore 
xenealóxica realizada con anterioridade. 

H G E B4.2.Sistemas de medida do tempo.O día,a 
semana, os meses e oano. O calendario como 
instrumento de medida do tempo.Creación dun 
calendario anual propio establecendo os horarios 
as xornadas escolares,as semanas, os meses,as 
estacións do ano,situando os aniversarios e  os 
acontecementos máis importantes. 

B4.3.Ser consciente do paso do tempo 
empregando,como unidades de medida, 
os días,as semanas,os meses,o ano, as 
estacións e o calendario como 
instrumento para medir e representar o 
pasotempo. 

CSB4.3.1.Sabe o número de días que 
ten unha semana e osmeses,nomea 
os meses do ano e diferencia as 
estacións segundo as súas 
características. 

X CMCT 
CCL                

Poñemos exemplos de accións desenvolvidas 
en distintos días da semana e en distintos 
momentos do ano. 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

A C D E B1.1.Estratexias e normas para o intercambio 
comunicativo:participación;escoita;respectoá 
quenda de palabra;respecto polos sentimentos 
dos e das demais. 

B1.1.Participar en situacións de 
comunicación,dirixidas ou espontáneas, 
respectando aquenda de palabra. 

LCB1.1.1.Expresade formaglobal 
sentimentos,vivenciase emocións 
propias. 

X CCL                
CAA                
CSC                

Participamos en conversas de grupo 
sobre temas diversos e comúns. 

LCB1.1.2.Aplica as normas socio- 
comunicativas: escoitae respectaa 
quenda de palabras. 

X CCL                
CAA                
CSC                

Respectamos as normas básicas dunha 
conversa en grupo. 

B E B1.2.Comprensión e expresión de mensaxes 
verbais e non verbais,especialmente xestos e ton 
de voz que complementen o significadoda 
mensaxe. 

B1.2.Recoñecera información verbal e 
non verbal dos discursos orais e 
integrala na produción propia. 

LCB1.2.1.Integra de xeito global os 
recursos básicos verbais e non verbais 
para comunicars e oralmente. 

 CCL                
CSC                

Empregamos axeitadamente a 
comunicación verbal e non verbal. 

A B E B1.3.Participación en situación de 
comunicación de aula, espontáneas ou 
dirixidas,organizando,de forma xeral,o 
discurso. 

B1.3.Expresarse e comunicarse de forma 
oral e concerta coherencia para 
satisfacer as necesidad es de 
comunicación en diferentes situacións 
de aula. 

LCB1.3.1.Participa activamente en 
diversas situacións de comunicación: 
-diálogos 
-exposicións orais moi guiadas,con 
axuda,cando  cumpra,de tecnoloxías 
da información e a comunicación. 

 CCL                
CD                 

CAA                
CSC                

CSIEE               

Desenvolvemos con frecuencia 
exposicións orais e debates. 

B E B1.4.Interese pola a mpliación de vocabulario. 
B1.5.Creación de redes semánticas moi 
sinxelas. 

B1.4.Ampliar o vocabulario a partir das 
Experiencias de aula. 

LCB1.4.1. Utiliza o
 vocabulario 
Adecuado á súa idade. 

 CCL                Incorporamos o léxico que aparece novo 
en distintos contextos. 

B D E I B1.6.Comprensión global de textos orais de 
diversa tipoloxía:a tendendo á formada 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e á 
súa intención comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos) e procedentes de 
diversas fontes. 

B1.5.Comprender o sentido global 
dun 
Texto oral. Identificar información 
relevantes. 

LCB1.5.1.Comprende o sentido 
global 
de textos orais de uso habitual,do 
ámbito escolar e social. 

X CCL                
CAA                

Representamos o contido relevante dos 
textos escoitados. 

B D E I B1.7.Valoración dos medios de comunicación 
social como instrumento de comunicación. 

B1.6.Valorar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de comunicación. 

LCB1.6.1.Identifica as ideas xerais en 
reportaxes audiovisual sobretemas 
do seu interese. 

 CCE 
CAA                

Debatimos e reflexionamos acerca do 
contido de distinto material audiovisual. 

B E B1.8.Audición e reprodución de textos 
adecuados ao nivel que estimulen o seu 
interese. 

B1.7.Reproducir textos orais próximos 
aos seus gustos e intereses. 

LCB1.7.1. Canta cancións, conta e 
Recita pequenos contos e poemas. 

 CCL                
CAA                
CCEC                

Memorizamos pequenos textos como 
cancións, poemas e refráns. 
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B E B1.9.Dramatizacións de textos infantís. B1.8.Dramatizar,de maneira 
Colaborativa, 
 
textosinfantís. 

LCB1.8.1. Adecua a entoación e o 
volume árepresentación dramática. 

 CCL                Exercitamos  a representación 
dramática. 

B E B1.10  Produción de textos orais  breves e 
sinxelos próximos aos seus gustos e intereses. 

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

LCB1.9.1. Narra situacións e 
Experiencias persoais sinxelas. 

X CCL                
CSIEE               
CCL                
CCL                

Convertemos as pequenas experiencias 
persoais en relatos que compartimos na 
aula. 
Recoñecemos ás propiedades máis 
relevantes dos textos descritivos. 
Realizamos descricións de persoas e 
obxectos. 

LCB1.9.2.Describe,de formasinxela, 
persoas,animais obxectose lugares 
seguindo unha orde:de arriba a abaixo; 
deabaixo aarriba…. 

 

LCB1.9.3. Utilizar correctamente 
expresións para situar e ordenar as 
rutinas: antes, despois, pola mañá, 
pola noite… 

 

A D E M B1.11.Uso dunha linguaxe non discriminatoria 
E respectuosa coas diferenzas. 

B1.10.Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

LCB1.10.1.Usa unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

 CCL                
CSC                

Reflexionamos acerca das palabras 
ferintes e ofensivas e do seu uso. 

A B E B1.12.Estratexias para utilizara linguaxe oral 
como instrumento de comunicación e 
aprendizaxe: escoita repreguntar. 

B1.11.Utilizar de forma efectiva a 
linguaxe 
oral:  escoitarepreguntar. 

LCB1.11.1. Pide  axuda  para  a 
realización de tarefas de distintaíndole. 

 CCL                
CAA                
CSC                

CSIEE               

Poñemos exemplos de situacións nas 
que precisamos axuda e de como 
solicitala. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B E B2.1.Lectura de distintos tipos de textos 
Adaptados á súai dade. 

B2.1.Ler en voz alta diferentes tipos 
de textos infantís breves e sinxelos. 

LCB2.1.1.Le con pronunciación e 
entoación adecuada ,textos sinxelos, de 
variada tipoloxía, breves e adaptados á 
Súa idade. 

X CCL                Realizamos actividades de lectura en 
situacións significativas e reais. 

B E B2.2.Inicio ás estratexias para acomprensión 
lectora de textos: consideracióndo título e das 
ilustracións moi redundantes. 

B2.2.Anticipar ocontido de textos do 
Ámbito escolar e social adecuados ao 
seu nivel. 

LCB2.2.1.Relaciona a información que 
achegao título e as ilustracións co tema 
do texto. 

 CCL                
CAA                

Identificamos a relación título-contido 
como unha das propiedades relevantes 
dos textos literarios. 

E B2.3.Comprensión de textos de diversa 
tipoloxía adecuados á súa idade. 

B2.3.Comprender a funcionalidade de 
diferentes tipoloxía textuais, atendendo 
á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos) adaptados a súa idade. 

LCB2.3.1.Recoñece a funcionalidade de 
determinadas tipoloxía textuais: 
carteis,anuncios, avisos,receitas, 
normas, instrucións… 

 CCL                
CAA                

Incorporamos á aula textos de distintas 
características e funcións en situacións 
contextualizadas e reais. 

B E B2.4.Lectura de diferentes textos como fonte de 
información e de lecer. 

B2.4.Mostrar interese e gusto pola 
lectura. 

LCB2.4.1Expresa o gusto pola lectura 
Como fonte delecer. 

 CCL                Realizamos lecturas de textos literarios 
co obxectivo de desfrutar da lectura. 
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LCB2.4.2Explica,deforma sinxela,as 
Súas preferencias lectoras. 

 CCL                Recomendamos e compartimos as nosas 
preferencias literarias. 

B E B2.5.Uso da biblioteca como recurso para 
Desenvolver o plan lector. 

B2.5.Progresar na adquisición do hábito 
lector. 

LCB2.5.1.Identifica,con axuda,os 
Textos da biblioteca (escritos ou en 
soporte informático) máis adecuados 
para obter información e para o seu 
lecer. 

 CCL                
CD                 

CAA                

Clasificamos distintos textos atendendo 
a súa función, diferenciando en 
expositivos e informativos e literarios. 

A B E B2.6. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

B2.6. Mostrar interese por ter unha 
Biblioteca propia. 

LCB2.6.1.Coida,conserva e organiza 
Os seus libros. 

 CCL                
CSC                

Consensuamos e redactamos as normas 
básicas de uso e coidado da biblioteca 
de aula. 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
E B3.1.Recoñecemento  e utilización de recursos 

gráficos na comunicación escrita. 
B3.1.Interiorizar e utilizaras normas 
básicas de escritura e os seus aspectos 
gráficos 

LCB3.1.1.Relaciona os códigos oral e 
escrito: discrimina sons nas palabras e 
consolida aspectos grafomotor ese 
grafías da lingua castelá en palabras 
significativas. 

X CCL                Escribimos, atendendo ás distintas 
hipóteses, textos sinxelos con diferente 
función e distintas propiedades sempre 
en situacións significativas, 
contextualizadas  e reais. 

LCB3.1.2 Identifica diferente tipos de 
texto escrito :listas ,receitas, narracións, 
poesía, noticia… 

 CCL                

E B3.2.Uso de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos na comunicación escrita. 

B3.2.Relacionar códigos verbais e non 
verbais. 

LCB3.2.1.Ilustra de forma creativa os 
seus escritos con ilustracións 
redundantes. 

 CCL                Ilustramos os nosos pequenos textos 
literarios. 

B E B3.3.Utiliza estratexias para a produción de 
textos: planificación, identificación da función, 
textualización, revisión e reescritura. 
B3.4Produción de textos segundo o plan de 
escritura. 

B3.3.Planifica reproducir, con axuda, 
diferentes tipos de textos atendendo 
ao seu formato (descritivos, 
narrativos, dialogados) e 
intencionalidade comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos) e coida a presentación 

LCB3.3.1.Escribe, conaxuda, en 
diferentes soportes, textos moi 
sinxelos propios do ámbito escolar e 
social: listas,notas, normas, 
felicitacións, instrucións, contos, CD                
outras… 

 CCL                
CD                 

CAA                

Poñemos exemplos de situacións nas 
que empregaríamos as diferentes 
tipoloxías textuais. Escribimos, con 
escritura convencional ou non, modelos 
deses textos. 
Realizamos corrección e mellora de 
borradores. 

LCB3.3.2.Presenta os seus escritos 
Con limpeza, evitando riscaduras. 

X CCL                
CAA                
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
B E B4.1.A palabra. Iniciación á orde alfabética. 

Recoñecemento das características e uso das 
diferentes clases de palabras. Xénero e 
número do nome. Tempos verbais. 

B4.1.Aplicar os coñecementos 
gramáticos básicos sobre a estrutura 
da lingua. 

LCB4.1.1.Desenvolve a conciencia 
fonolóxica: identifica sílabas e 
fonemas como elementos 
fundamentais da palabra. 

X CCL                Elaboramos un alfabeto ilustrado cos 
nomes das nenas e nenos da aula. 
Poñemos exemplos das categorías 
gramaticais de nome e adxectivo.  
Elaboramos un dominó ilustrado que 
recolla nome e adxectivo. 
Elaboramos listados de palabras en 
singular e en plural. 
Dramatizamos accións para identificar os 
distintos tempos verbais. 
 

LCB4.1.2.  Recoñece  o  alfabeto  e 
iníciase na orde alfabética. 

 CCL                

LCB4.1.3.Distingue nome e 
adxectivo en palabras significativas. 
 

 CCL                

LCB4.1.4.Distingue xénero e número 
En palabras habituais. 

 CCL                

LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente os 
Artigos nos textos orais e escritos. 

 CCL                

LCB4.1.6. Forma grupos nominais 
respectando as normas de 
concordancia 

 CCL                

LCB4.1.7.Utiliza os tempos verbais: 
presente, pasado e futuro en textos 
sinxelos. 

 CCL                

B E B4.2.Vocabulario. Sinónimos e antónimos. 
Aumentativos e diminutivos. Comparaciónse 
palabras derivadas. 

B4.2.Mellorar o coñecemento da lingua 
e sistematizar a adquisición de 
vocabulario. 

LCB4.2.1. Relaciona sinónimos e 
antónimos básicos en parellas de 
palabras significativas. 

 CCL                Recollemos, para realizar un dominó de 
sinónimos e antónimos, palabras que 
aparezan nos textos que empregamos na 
aula de xeito contextualizado e real. 
Comparamos distintos elementos da 
contorna. 
Escribimos rimas e pareados recurrindo aos 
aumentativos e diminutivos. 
Identificamos en textos que lemos na aula 
palabras derivadas. 

LCB4.2.2. Establece comparacións 
Entre distintos elementos. 

 CCL                

LCB4.2.3. Utiliza
 diminutivos e 
aumentativos, en textos orais e 
escritos. 

 CCL                

LCB4.2.4.  Identifica no seu contorno 
palabras derivadas doutras moi 
evidentes. 

 CCL                
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B E B4.3.Ortografía: utilización das regras básicas de 
ortografía.Signos de puntuación. 

B4.3.Aplicar oscoñecementos básicos 
Sobre as regras ortográficas para 
favorecer 
unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.3.1.Utiliza de forma correcta os 
signos de puntuación e as normas  
Ortográficas propias do nivel e aplícaas  
á escritura de textos  significativos 
sinxelos e seguindo modelos. 

X CCL                Redactamos textos atendendo ás distintas 
tipoloxías textuais e revisamos as normas 
ortográficas. 

E B4.4.Recoñecemento e observación reflexiva dos 
constituíntes oracionais: a oración simple, suxeito 
e predicado. 

B4.4.Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita a 
través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Forma e ordena 
correctamente oracións simples para 
componer textos sinxelos. 

X CCL                Escribimos textos con coherencia e 
cohesión 

E I B4.5.Utilización de material multimedia 
educativo e outros recursos didácticos ao 
alcance e propios da súa idade. 

B4.5.Utilizar programas e aplicacións 
educativas dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1.Utiliza de maneira guiada, 
distintos programas e aplicacións 
educativos dixitais como ferramenta de 
aprendizaxe. 

 CCL                
CD                 

CAA                

Transcribimos eses textos 
no procesador 

D E O B4.6.Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas qu ecoñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

B4.6.Comparar aspectos básicos das 
linguas que coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada 

LCB4.6.1.Compara aspectos (gráficos, 
sintácticos, léxicos) das linguas que 
coñece. 

 CCL                
CSC                

Empregamos os coñecementos adquiridos 
en  cada lingua para enriquecer ás outras. 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
D E B5.1.Coñecemento e lectura guiada de contos 

tradicionais: marabillosos, de fórmulas, de 
animais,... 

B5.1.Apreciar o valor dos textos 
literarios sinxelose utilizar a lectura 
como fonte de gozo e información. 

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos 
propios da literatura infantil: contos, 
poesías, cómics ,adiviñas… 

X CCL                
CCEC                

Comentamos de xeito habitual as 
propiedades máis relevantes dos textos 
literarios sendo quen de escribir breves 
exemplificacións. 

LCB5.1.2.Dramatiza con xestos e 
palabras, escenas de contos. 

 CCL                
CAA                
CCEC                
CSC                

D E B5.2.Valoración dos textos literarios como fonte 
de gozo persoal. 
 
B5.3.Uso da biblioteca de aula como fonte de 
información e lecer. 

B5.2.Gozar da escoita de textos literarios 
narrativos,líricos e dramáticos. 

LCB5.2.1.Gozo da escoita de textos 
literarios narrativos, líricos e 
dramáticos. 

 CCL                
CCEC                

Realizamos frecuentes lecturas de textos 
literarios co fin de desfrutar coas lecturas. 

LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e 
con  axuda,a linguaxe figurada en 
textos literarios (personificacións). 

 CCL                
CAA                

 

B5.3. Coñecer o  funcionamento da 
Biblioteca de aula. 

LCB5.3.1.Utiliza de forma guiada a 
biblioteca de aula como fonte de 
información e lecer. 

 CCL                
CAA                

Empregamos de xeito habitual a biblioteca 
de aula como fonte de información e lecer. 
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B D E B5.4.Recreación e composición de textos 
literarios: contos, poemas, adiviñas. 

B5.4.Reproducir, con axuda, a partir de 
modelos dados, textos literarios sinxelos: 
contos, poemas e adiviñas. 

LCB5.4.1.Recrea de maneira individual 
e cooperativa, sinxelos textos literarios 
(contos,poemas..) a partir de pautas ou 
modelos dados. 

 CCL                
CAA                
CCEC                

Reescribimos textos literarios realizando as 
nosas propias aportacións. 

D E O B5.5.Valoración da literatura en calquera lingua 
(maioritaria, minoritaria ou minorizada) como 
vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal. 

B5.5.Valorar a literatura en calquera 
lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo persoal. 

LCB5.5.1. Valora a literatura en 
calquera  lingua, especialmente en 
lingua  galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

 CCL                
CSC                
CCEC                

Realizamos frecuentes lecturas de textos 
literarios de calidade co fin de desfrutar 
coas lecturas. 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

G E B1.1.Expresión verbal do proceso de 
razoamento da resolución dun problema 
sinxelo. 

B1.1. Expresar verbalmente de forma 
sinxela o proceso seguido na resolución 
dun problema. 

MTB1.1.1.Comunica verbalmente de 
forma sinxela o proceso seguido na 
resolución dun problema simple de 
matemáticas ou en contextos da 
realidade. 

X      CMCT 
CCL                

Relatamos os procesos seguidos na 
resolución de problemas con distintas 
linguaxes. 

G B B1.2.Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

B1.2.Desenvolver e cultivar as actitudes 
Persoais polo traballo matemático ben 
feito. 

MTB1.2.1.Desenvolve e amosa actitudes 
adecuadas para o traballo limpo,claro e 
ordenado no  caderno e en  calquera 
aspecto a traballar na área de 
Matemáticas. 

    CMCT 
CAA                

Adquirimos hábitos de traballo que 
impliquen orde e limpeza. 

G I B1.3. Utilización guiada de medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

B1.3.Iniciarse na utilización dos medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
coa axuda guiada do mestre ou da 
mestra. 

MTB1.3.1. Manifesta interese na 
utilización dos medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe. 

     CMCT 
CD                 

CAA                

Empregamos os medios tecnolóxicos en 
situacións contextualizadas e reais. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

E G B2.1.Números naturais ata o99. 
B2.2.Nome e grafía dos números ata o 99. 
B2.3.Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas. 
B2.4.O sistema de numeración decimal:valor de 
posición das cifras. 
B2.5.Identifica o número anterior e o seguinte 
a un dado. 
B2.6.Identifica o número maior, o menor e o 
Igual a un dado. 

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

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

X      CMCT 
CCL                

Construímos o concepto de número, ata o 
99 a través da manipulación de obxectos e 
por abstracción reflexiva. 
 
Identificamos o valor posicional en diversos 
catálogos de produtos. 

MTB2.1.2.Identifica o valor de posición 
das cifras en situación e con textos 
reais. 

     CMCT 
CCL                

B E G B2.7.Identifica os números ordinais do1º ao 10º. 
B2.8.Utilización e relación dos números 
ordinais. Comparación de números. 

B2.2.Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor,en 
situación da vida cotiá. 

MTB2.2.1.Utiliza os números ordinais 
En contextos reais. 

 CMCT Empregamos os números ordinais para 
realizar operacións de compra-venta de 
diversos produtos de uso habitual. 
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B2.3.Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos 
numéricos e da vida cotiá números 
naturais ata o 99. 

 CMCT               
CCL                
CAA                

 
Manipulamos e recoñecemos os 
números en material de uso social tales 
como calendarios, instrumentos de 
medida e peso, etc. 
 
Construímos a nosa propia recta 
numérica e realizamos diferentes 
operacións nela. 

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

X CMCT               

MTB2.2.4.Ordena números enteiros e 
Represéntaos na recta numérica. 

 CMCT               

B 
G 

B2.9. Iniciación no desenvolvemento de 
Estratexias persoais de cálculo mental. 
B2.10.Gusto pola presentación ordenada e 
Limpa dos cálculos e dos resultados. 
B2.11.Cálculo de sumas e restas. 
B2.12.Utilización en situación familiares da suma 
para xuntar ou engadir e da resta para separar ou 
quitar. 

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

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

 CMCT               Efectuamos cálculos numéricos en 
situacións de reparto de obxectos cotiás 
da aula onde sexa preciso engadir e 
quitar. 
 
 MTB2.3.2.Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de restaXsen 
levadas)na resolución de problemas 
contextualizados. 

 CMCT               

MTB2.3.3. Emprega procedementos 
diversos na realización de cálculos 
numéricos básicos. 

X CMCT               Exploramos diferentes estratexias para a 
resolución de cálculos. 

B G B2.13.Resolución de problemas da vida cotiá. B2.4.Identificar e resolver problemas da 
vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexión entre a realidade 
e as matemáticas e valorando a utilidade 
dos  coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.4.1.Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos contidos 
traballados. 

X CMCT               
CAA                

Realizamos problemas contextualizados en 
accións da súa vida cotiá e que impliquen 
engadir e quitar. 

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

 CMCT               
CAA                

CSIEE               

Propoñemos sinxelos problemas para 
resolver no grupo e atendendo aos seus 
intereses. Desde a redacción do texto á 
resolución numérica. 

BLOQUE 3. MEDIDA 
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G B3.1.Medición con instrumentos eestratexias 
non convencionais. 
B3.2.Estimación de resultados de medidas 
Xdistancias, tamaños, pesos, capacidades...) 
en contextos familiares. 

B3.1.Utilizar o palmo, o paso e o pé 
para realizar medidas e estimacións. 

MTB3.1.1.Realiza medicións co 
palmo, o paso e o pé. 

 CMCT               Realizamos medicións con instrumentos 
de medida non convencionais e do 
propio corpo. 
 
Creamos táboas de comparación de peso 
entre obxectos habituais. Pesamos.  
 
Experimentamos coas capacidades de 
diferentes recipientes. 

B3.2.Comparar e identificar cal é o 
obxecto de maior peso,por estimación 
e/ou utilizando a balanza. 

MTB3.2.1.Realiza comparacións de 
peso entre dous obxectos de uso 
habitual. 

 CMCT               

B3.3.Comparar e identificar cal é o 
recipiente de maior capacidade, por 
estimación. 

MTB3.3.1.Compara e identifica cal é 
o recipiente de maior capacidade. 

 CMCT               

G B3.3.Unidades de medida do tempo e as súas 
relacións:minuto, hora, día, semana e ano. 
B3.4.Lecturas inxela en reloxos analóxicos e 
dixitais. 

B3.4.Iníciase no coñecemento das 
unidades básicas de medida do tempo 
e as súas relacións, utilizandoas para 
resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.4.1.Coñece e utiliza as 
unidades de medida do tempo e as 
súas relación. Minuto, hora, día, 
semana e ano. 

X CMCT               Identificamos as unidades de medida en 
reloxos da aula reais. 
 
Asociamos as horas en punto e as 
medias horas a feitos relevantes da 
xornada. 
 
Creamos problemas para empregar as 
unidades de medida temporais. 

MTB3.4.2.Le en reloxos analóxicos e 
Dixitais a hora en punto e a media 
hora. 

X CMCT               

MTB3.4.3.Resolve problemas 
sinxelos da vida diaria utilizando 
asmedidas temporais e as súas 
relacións. 

 CMCT               

B G B3.5.O sistema monetario da Unión Europea. 
Unidade principal: o euro. Valor das diferentes 
Moedas e billetes. 
B3.6.Equivalencias entre moedas e billetes. 

B3.5.Iníciase no coñecemento do 
valor e 
As  equivalencias entre  as  diferentes 
Moedas e billetes do sistema monetario 
da Unión Europea. 

MTB3.5.1.Coñece a función e o 
valor das diferentes moedas e 
billetes (5,10, 
20 e 50 euros) do sistema monetario 
da Unión Europea utilizandoas tanto 
para resolver problemas en situación 
reais como figuradas. 

 CMCT               
CAA                

Organizamos o recuncho da tenda con 
copias de moedas e billetes 
convencionais. Empregámolas nun 
contexto de compra de produtos da 
aula. 

B G B3.7.Resolución de problemas de medida. B3.6.Identificar e resolver problemas da 
vida cotiá adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexión entre a realidade 
e as matemáticas e valorando a utilidade 
dos coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB3.6.1.Resolve problemas sinxelos 
De medida. 

 CMCT               
CAA                

Utilizamos de xeito habitual os instrumentos 
de medida convencionais. 

MTB3.6.2.Reflexiona sobre o proceso 
seguido na resolución de problemas 
revisando as operación utilizadas e as 
unidades dos resultados. 

 CMCT               
CAA                
CSIEE               

Reescribimos os problemas matemáticos 
en textos prescriptivos empregando os 
ordinais para destacar os pasos do 
proceso. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 
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B E G B4.1. Interpretación de representacións 
espaciais sinxelas en situación da vida cotiá. 
B4.2.Descrición de posicións e movementos, en 
relación a un mesmo e a outros puntos de 
referencia. 
B4.3.Interese e curiosidade pola identificación das 
formas e dos seus elementos característicos. 
B4.4.Confianza nas propias posibilidades; 
curiosidade,interese e constancia na busca de 
solucións. 
B4.5.Uso do vocabulario xeométrico para 
describir itinerarios:liñas abertas e pechadas; 
rectas e curvas. 
B4.6.Busca de elementos de regularidade en 
figuras e corpos a partir da manipulación de 
obxectos. 

B4.1.Interpretar representacións 
espaciais sinxelas realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos 
ou situacións familiares. 

MTB4.1.1.Describe a situación dun 
obxecto do espazo próximo en relación 
a un mesmo utilizando os conceptos 
de esquerda-dereita,diante-detrás, 
arriba- abaixo, preto-lonxe e próximo-
afastado. 

 CMCT               
CAA                
CCL                

Experimentamos co noso corpo no 
espazo e damos consignas de 
movemento aos compañeiros con 
respecto a nós. 
 
Describimos espacialmente a situación 
de obxectos. 

MTB4.1.2.Describe a situación dun 
obxecto do espazo próximo en relación 
a outros puntos de referencia 
utilizando os conceptos de esquerda-
dereita, diante-detrás, rriba-abaixo, 
preto-lonxe e próximo-afastado. 

 CMCT               
CAA                
CCL                

B G B4.7.Formas planas e espaciais: clasificación de 
figuras planas. 

B4.2.Coñecer as figuras planas 
básicas: 
cadrado,círculo, rectángulo e 
triángulo. 

MTB4.2.1.Recoñece formas 
rectangulares, triangulares e 
circulares en obxectos do contorno 
inmediato. 

X CMCT               
CAA                

Identificamos formas xeométricas na 
contorna 

B G B4.8.Resolución de problemas de xeometría 
relacionados coa vida cotiá. 

B4.3.Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexión entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB4.3.1. Resolve problemas 
xeométricos sinxelos que impliquen 
dominio dos contidos traballados. 

 CMCT               
CAA                

Creamos formas xeométricas a partir das 
coñecidas e intentamos poñer un nome 
coherente. 
 
Reescribimos os problemas matemáticos 
en textos prescriptivos empregando os 
ordinais para destacar os pasos do 
proceso. 

MTB4.3.2.Iníciase na reflexión sobre 
o procedemento aplicado á 
resolución de problemas:revisando 
as operacións empregadas, as 
unidades dos resultados,        
comprobando        e interpretando as 
solución no contexto. 

 CMCT               
CAA                

CSIEE               

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

B G B5.1.Recollida e clasificación de datos. B5.1.Recoller e rexistrar unha 
información que se poida cuantificar, 
utilizando algúns recursos sinxelos de 
representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, diagramas 
lineais…comunicandoa información. 

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

X CMCT               
CAA                

Realizamos mensualmente gráficas que 
recollan o tempo atmosférico. 

MTB5.1.2.Resolve sinxelos problemas 
En que interveña a lectura de gráficos. 

 CMCT               
CAA                

Interpretamos os datos das gráficas 
realizadas. 
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