
ESTÁNDARES MÍNIMOS  LINGUA CASTELÁ        1º DE E. PRIMARIA 
 
LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias.  

LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras.  

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

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

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

LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 

LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, breves e adaptados á súa idade. 

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

LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e consolida aspectos grafomotores e 

grafías da Lingua castelá en palabras significativas.  

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

LCB3.2.1. Ilustra os seus escritos con ilustracións redundantes.  

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e social: listas, 

notas, normas, felicitacións, instrucións, contos, anécdotas… 

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto.   

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

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

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel: maiúscula ao 

comezar a frase e nos nomes propios e punto ao rematar a frase.     

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

 



 ESTÁNDARES MÍNIMOS  LINGUA GALEGA       1º DE E. PRIMARIA 
LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso. 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen interromper. 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, 

escusarse e solicitar axuda.  

LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en pequeno grupo. 

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, 

notas e avisos ou mensaxes curtas. 

LGB2.1.3. Localiza información en textos breves e sinxelos vinculados á experiencia, tanto os producidos con finalidade 

didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións.  

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 

LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta.   

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas 

ou avisos. 

LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas. 

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

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas.  

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. 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 



LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 

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

autonomía lectora. 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

 
ESTÁNDARES MÍNMOS LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)                     1º EP 

PLEB1.2.Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares acompañados de imaxes que os ilustran con 

claridade. 

PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis básica (abrir/pechar o libro, sentar, dar un 

lapis…).(Instrucións sinxellas) 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas traballados. 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas …) e 

compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas actividades de aula e amosa curiosidade pola lingua e por coñecer aspectos 

socioculturais dos países onde se fala. 

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me).(saúdo e despedida) 

PLEB5.5. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre aspectos persoais moi básicos nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres vivos). 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula. 



PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos 

infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado previamente (Numeros(20) family,food, colours, animais, days, weather 

(sunny, cloudy, raining)) 

 
ESTÁNDARES MÍNIMOS  MATEMÁTICAS    1º DE E. PRIMARIA 

 
 

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

en contextos da realidade. 

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

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

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

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

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen levadas) na resolución de problemas 

contextualizados. 

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

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

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

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

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

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   



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

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

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS  CIENCIAS SOCIAIS   1º DE E. PRIMARIA 
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. 

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. 

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

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

CSB2.4.1.Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo próximo . 

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

CSB2.8.1.Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo home e identifica algunha das accións humanas 

máis destacadas da contorna próxima. 

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

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. 

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



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

CSB3.6.1.Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os seus usos, funcións e características.  

CSB3.7.1.Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa correctamente: cores dos semáforos, pasos de peóns 

ou peoas, etc. 

CSB3.8.1.Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno, da primavera e do verán que se celebran na 

contorna escolar e contribúe á súa conservación. 

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

segundo as súas características. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS  PLÁSTICA  1º DE E. PRIMARIA 
 
EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica. 

EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para alcanzar o resultado final proposto.  

EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 

EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. 

EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais partes da figura humana. 

EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas. 

EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a posteriori obras plásticas. 

 EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas e as técnicas básicas (recortar, 

pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).  

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da cuadrícula, identificando e recoñecendo os tamaños.  

EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual.  

EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os espazos. 

 



 

ESTÁNDARES MÍNIMOS  CIENCIAS NATURAIS  1º DE E. PRIMARIA 

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

decisións. 

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.  

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

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

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

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

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

CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita estereotipos sexistas. 



ESTÁNDARES MÍNIMOS  VALORES CÍVICOS   1º DE E. PRIMARIA 

 

 
 
 
 
 

▪ VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade. 

▪ VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa autodescrición. 

▪ VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas características físicas e calidades persoais. 

▪ VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións. 

▪ VSCB1.2.2.Describe oralmente os signos físicos que acompañan as diferentes emocións 

▪ VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de ánimo. 

▪ VSCB1.3.1.Participa na práctica de técnicas de relaxación. 

▪ VSCB1.3.2.Emprega algunhas estratexias que lle axudan a sentirse mellor. 

▪ VSCB1. 3.3. Interpreta o contorno e desenvólvese nel con autonomía. 

▪ VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as pautas acordadas. 

▪ VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen outras persoas durante o traballo en equipo 

▪ VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de palabra. 

▪ VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes de colaboración en situacións informais de interacción social. 

▪ VSCB3.1.2. Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda aos compañeiros e compañeiras. 

▪ VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros e compañeiras. 

▪ VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas de convivencia da aula. 

▪ VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do material 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 

B1: Mostra boa disposición para solucionar os conflictos de xeito razoable. 

B1:Participa activamente nas actividades propostas 

B1:Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

B1:Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo 

B2: Coñece e identifica as partes do corpo propias 

B2:Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás 

características deses estímulos. 

B3:Desprazarse de distintas formas, variando os puntos de apoio. 

B4:Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e espontaneidade 

B5:Identifica os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que vai coñecendo e practicando.  

B6:Practica xogos libres e xogos organizados 

 

 
  

 

RELIXIÓN CATÓLICA 

 
 
 
 

RC 1.1.1-Manifesta agradecemento a Deus pola natureza a través de debuxos, xestos na clase..  

RC 4.1.1-Describe algúns rasgos da familia e da comunidade cristiá 



MÚSICA 
EMB.1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB.1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 

EMB.2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

EMB.2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeño repertorio de cancións sinxelas. 

EMB.2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB.3.1.1. Realiza pequeñas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB.3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as normas e as 

intervencións das demais persoas. 

 

 


